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ভূমিক 

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলিকাত। সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় 
বাষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাঙ্গাল 
দাহিত্য_-বর্তমান শতাবীগ্র বিষয়ক যে বন্ৃতা প্রদান করেন, তাহাতে 
মধুল্মন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন-_ 

তাহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাহার গ্রস্থগুপিও সেইরূপ শোকান্ধ 

মহাকাব্য ; তাহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি বত্ব বা বত্বখনি। কত 

কবিই যে উহা হইতে বত্বরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, 

. ভাহার মীমা নাই। তাহার প্রহপন ছুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণা, 

তাহার গ্ীয় সর্বতোম্ধী প্রতিভাঁশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ 
' প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন দেই দেশ ধন্য ও পৃথিবী স্থ জাতিপমূহ মধ্যে 
| মহামান্য হয় সাবিত্রী” ( ১২৯৩), পৃ. ১৯। | 

বসত, মধুস্ুদন বাংলা-সাহিত্যে প্রহমন-রচনার পথপ্রদর্শক হইয়া 
এবংমাত্র ছুইখানি প্রহসনের রচন1 করিয়াও এখন পধ্যন্ত এ বিভাগে আদর্শ 

হইয় আছেন; সাহিত্য-হিসাবে একমাত্র দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” 
ভ্তাহর প্রহসনগুলির সহিত তৃলনীয় হইতে পারে। 

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার পরে পাইকপাড়ার রাজ। 
প্রতপচন্দ্র. ও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে মধুনুদন ১৮৫৯ শ্রীষ্টাকে এই ছুইটি 

প্রহান রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়! নাট্যশালায় 
 এগুঈ অভিনীত হয় নাই। এই ভূমিকার শৈষে উদ্ধত কেশবচন্্র 

ধঙ্গেপাধ্যায়ের ম্মৃতি-কথায় কারণগুলি বিবৃত হইয়াছে । . 
৷ যোগীন্দ্রনাথ বন্থুর “জীবন-চরিতে' মুদ্রিত মধুস্দনের গত্রাবলী হইতে 

ই প্রহসনগুলির রচনা ও প্রকাশের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া যায়, নিক়্ে 
পু হইল । রি 
1 মধুস্থদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 

01০ 050, 178568 নিত স08 05 02865 [ কষকুমাযী ]. তে ৃ  
|) 5০৮ ৮৮720 (5600 03811506৩16 দাত 10108 0760885 ০2.. 

চাও. 00070 %৮1]] 818201515- ০ ছি6৩ %111] 1008160 (৮৩- 98৫. 16109. এ 
্ তি ৪1! 807 ০৫ না | ৮৫] 2১০] হত ৩ পুনে ০ 
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২। মধুস্দন কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 
[79680 01 16700701010 1 [ কৃষ্ককুমারী ], [ ০010 কি 10 

৪0781061016 2000 /10]) 1৮--পৃ. ৪৫৯। 

৩। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 

47 70819561020 ০৬৫7 003 40৮ [560070 4৫% 0৫ হা 

01583617970 16 0৬61 00 138100 ]. 1৬. [26016 200 00 1001৫ 

00212%67, %1190 9000৮007810, 00 “ভগ্ন শিবমন্দির ?”পূ. 1৬ | 

মধুস্দন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ'র নাম “ভগ্ন শিবমরঃ িয়া্িলন 
কিন্তু রাজ। ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করেন। 

মধুমুদনের প্রহমন ছুইটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাবের শেষে প্রথম রকি 

হয়-কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন; কিন্তু এগুলি যে ৯৬৭ 

ধষ্টাকের গোড়ায় বাহির হয়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৯ খ্ীষ্টান্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে. মধুস্দ্নকে 

একটি পত্র লিখিয়াছিলেন; 'নধু-স্বৃতি'র ১২৮ পৃষ্ঠায় পত্রটি নিত 

হইয়াছে। তাহাতে আছে__ ূ 
[6 00100913714 59৮ 010 005 70001010€ ৪0৭] 80 নী (0 

(]] 90) 1৩195 21660 10 102) 11) 20%9706 00৩ 010076 00 

০106 010 [7063 100 ৪ 00100701016 2100007 006 0000 101 01 

80০080৮0100 7300119) 96110150109, 

১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সকালে মুদ্রণ-ব্যয় আগাম 

দেওয়ার কথা হইলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে মুদ্রিত পুস্তক বাহির হইতে পারে না। 

গ্রহসন ছুইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল_ 

একেই কি বলে সভাতা? | (প্রহদন )। | শ্রমাইকেল মধুহ্দন তি 
প্রণীত। / “-ন প্রিযং| পরব মিচ্ছস্তি মৃষ। হিতৈধিণ:* কিরাতার্তর্নীং |। 

কপিকাতা। || প্রীঘুত ঈশ্বরচন্ত্র বন্থ কোং বনুবাজারস্থ ১৮৫ মংখাক তব 

ইঠটান্হোপযন্তরে যন্ত্রিত। | লন ১২৬৯ সাপ। | : 

বুড় শাণিকের ঘাড়ে রে।। | (গ্রহন )। | শ্রমাইকেল মুসা দ 

প্রণীত। | কপিকাতা। | শ্রমত ঈশবরচন্ত্র বন্থ কোং বন্থবাজারস্থ ১৮৫)খ্য 

ভবনে / ইষ্টান্:হাপযন্ত্ে যস্ত্রিত। | মন ১২৬৬ সাল। | ও 

একেই কি বলে সভ্যতা'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৮; তম্মধ্যে শোৌঁচা 
 শ্ষ্ঠায় (৩৫৮) এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী শবের বাংলা অনুবাদ [ও] 
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ছিল। এই অংশ পরবর্তী সংস্করণ হইতে বছ্ছিত. হয়। আমরা বর্তমান 

লংস্করণে এই অংশ পুনমু্রিত করিয়াছি। 
'বুড় সালিকের ঘাড়ে রো'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২। 

মধুনুদনের জীবিতকালে প্রহসনগুলির আর একটি করিয়! মাক্্ 

সংস্করণ হয়_-.১২৬৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ ও 

৩২ ছিল। 

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বলিলেই হয়। একটি মা 

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বুড় সালিকের ঘাড়ে রো?”র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম 

গর্ভাঙ্কে করা হইয়াছে_“( তামাক লইয়া রামের প্রবেশ )৮-এর পরে 

গদার উক্তিতে। প্রথম সংস্করণে ছিল--“কর্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস 

তো আরও ভাল হতো।৮ দ্বিতীয় সংস্করণে “ভাল” স্থলে “মজা” 

হইয়াছে। 

মধুস্ুদন স্বয়ং এই প্রহসন দুইটি লিখিয়া খুশি ছিলেন না। ১৮৬০ 

খ্রীষ্টাব্দে ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত তাহান্র পত্রে 

আছে-_ 
£১৪ 29001010157) 2 20706000156 01000. 00 00075 096 508 1066 

হা [78069 0৮ 00 01] 50৮ 075 0827010 0960১110911 6াত6 0095)28 

700011960 111056 ৮৮0 0717783, 50 10207 0726 98 756 ৮46138৩0008 

53213113760 ৪ 38007792101)62 06১ [25200 1৩119৬62006 23 966 8০% ৪ 

০৫৮ ০ 50870, 01933102] 10721723 00 1289120 06 10861008]  586) 

8770 07016016545 09845000660 1:9০ 02106$,--জীবন-চরিত), 

পৃ. ৩১০-১১। 

. প্রহসনগুলি প্রকাশিত হইবার পর অনেকে এগুলি লইয়া আলোচনা 
করিয়াছেন ৷ রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে সেই কালে রাজনারায়ণ 
বস্থকে লিখিয়াছিলেন-__ 

013 8. 9/075061 00 2700 170৬৮ 00০ 20১০ ০০৮10 7021176 ৪০ 

17010010032, 016001৩ ৬710) 010 178770) ৮717110 0৩ 00167 5/28 130090 ৮111) 
0৩910006 06 741100710 £8:00517 01 000100208-জীবন-চরিত,' |. 
পৃ. ৪২৬। র 

রাজেন্দ্রলাল তাহার “বিবিধার্থ-সঙ্গ,হে' মধুস্দনের 'একেই কি বলে 

সভ্যতা'র 'আলোচন! করিয়াছিলেন, আমর! নিয়ে তাহা অংশত় উদ্ধৃত. 
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ইয়ং বেঙ্গাণ” অভিধেয় নব বাবুদিগের দৌষোদেঘাষণই বর্তমান 
গ্রহমনের এক মার উদ্দেশ্ঠ ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাধার্থে 

আমর] এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে মকল ঘটনা বমিত হইয়াছে গ্রায়ঃ 

তৎসমূদায়ই আমার্দিগের জানিত কোন না কোন নব বাবু্ারা আচরিত 
তই্য়াছে।- ৫ম পর্ব, ৬* খণ্ড, গৃ. ২৮৯। 

রামগতি গ্যায়রত্ব মহাশয় তাহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য- 

বিষয়ক প্রস্তাব (ইং ১৮৭৩) পুস্তকে প্রহসন ছুইখানির আলোচনা 
করিয়াছিলেন। নিজে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়া শেষ প্রহসনখান 
তিনি বরদাস্ত করিতে গারেন নাই। কিন্তু নববাবুদের চরিত্র লইয়া 
রচিত 'একেই কিবলে সভ্যতা'র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_ 

আ'মাদিগের বিবেচনায় এরূপ গুকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, মধ্যে 

এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট । ইহার বারা কপিকাতাবামী অনেক নববাবুর চি 
চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হান্তরসোদ্দীপক 

হইয়াছে, তাঁহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন ।--পুৃ. ২৬৭। 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 40078৭0 141740/% প্রবন্ধে (শতবাধিক সংস্করণ 

বক্ছিম-গ্রন্থাবলী, 449; 04 1475 পৃ" ৩৭-৩৮) এই নাটকটির প্রতৃত 

প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন 
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একেই কি বলে সভ্যতা? 
[ ১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 

কর্ত। মহাশয় গৃহিণী 
নব বাবু | প্রসন্নময়ী 
কালী বাবু হরকামিনী 

বাবাজী _ ন্ৃত্যুকালী 

বৈদ্নাথ কমলা 

পয়োধরী 

নিতথ্থিনী ] দিনা 

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, 

মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদয়, মাতাল, বারবিলাসিনীঘয় ইত্যাদি। 



একেই কি বনে মতা 
(প্রহসন ) 

প্রথসাজ্ছ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

নবকুমার বাবুর গৃহ । 

নবকুমার এবং কা'লীনাথ বাবু আসীন । 

কালী। বলকি? 

নব। আর ভাই ব্ল্বে! কি। কর্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হাতে 

ফিরে এসেছেন । এখন আমার বাড়ী থেকে বেরনো ভার |? 

কালী। কি সর্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি? 

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখচি এবলিশ+ কত্ব্যে হলো। 

কালী। বাঃ তুমি পাগল হলে নাকি 1 এমন সভা কি কেউ কখন 

এবলিশ১ কর্যে থাকে? এত তুফানে নৌকা বাচিয়ে এনে, ঘাটে এসে 

কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্কিপজন্ লিষ্ঠং অতি 

পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে লভাটি সেভ, 

করেছিলেম, এখন- 

নব। আরে ও সবকি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে 

আবার নতুন করে বল্তে এলে? তা আমি কিভাই সাধ করে সভা 

উঠয়ে দিতে চাঙ্চি?- কিন্তু করি কি? কর্তা এখন কেমন হয়েছেন যে 

দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ব করেন। তা 

ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেু* দেবার উপায় আছে।- 

(দীর্ঘ নিশ্বাস । ) 

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা সীতার 

যেন শুধিয়ে উঠলো । ওহে নব, বলি কিছু আছে? ৭ 

নব। হুষ*! অত চেচিয়ে কথা কয়ো না না করি একটা ববি 

আছে। ৮ 



8 মধুসদন-্রস্থাবলী 

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দিথিং'। তা আনো ন! দেখি। 

নব। রসো দেখচি। (চতুদ্ধিগ অবলোকন করিয়!) কর্তাবোধ করি 
এখনে! বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্নি। ( উচ্চম্বরে ) ওরে বোদে। 

নেপথ্যে। আজ্ছে যাই। 
কালী। আজ রাত্রে কিন্ত, ভাই একবার তোমাকে চি হবে। 

(স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের গ্লেজর” 
নষ্ট কত্ত্যে এলো? এই নব আমাদের সন্দার, আর মনি ম্যাটারে* এই 

বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে, তার 

সন্দেহ নাই। 

(বোদের প্রবেশ। ) 

নব। কর্তা কোথায় রে? 

বৈদ্ভ। আজ্জে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি। 

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ,শীঘ্্ করে আন্ তো। 

| বোদের প্রস্থান। 

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্তা কি খুব বৈষ্ণব হে? 
নব। (দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা! ভাই আর 

কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্কাতায় আর এমন ভক্ত ছুটি নাই। 

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ। ) 
কালী। এদিকে দে। 

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর মে রাবণও নাই, মে সোনার 

লঙ্কাও নাই। 

কালী। না থাকলো তো বোয়ে গেল কি! এতো আছে? (বোতল 

প্রদর্শন। ) হা, হা, হা! (মগ্যপান। ) 

নব। আরে করো কি, আবার? 

কালী। রসো তাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড, 

জেনেরেল+ হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে ১১ প্রোবিজন্ ১৭ 
জমাতে কশুর করে? হাহা, হা! ( পুনর্শগ্পান। ) 



একেই কি বলে সভ্যতা ? ৫ 

নব। ( বোদের প্রতি ) বোতল আর গ্লাশট1 নিয়ে যা, আর শীগগীর 
গোটাকতক পান নিয়ে আয়। 

[বোদের প্রস্থান । 

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার সঙ্গে একবার দেখা কর! 

যাগগে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা 
ছেড়েযাবে। 

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও। 

( পান লইয়া বোদের পুনঃগ্রবেশ । ) 
কালী। দে, এদিকে দে। 

নেপথ্যে। ও বৈষ্ভনাথ 

| বোদের প্রস্থান । 

নব। এই যে কর্তা বাইরে আস্চেন। নেও, আর একটা পান নেও। 
কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্ত্ে চাই। 

সে যা হউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে। 

নব। (সহাস্ত বদানে ) তোমার, ভাই, আর অতো ক্রেশ স্বীকার কত্ব্ে 
হবে না। কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে 

উপস্থিত হবেন এখন। 

কালী। বল কি? আই সে,১৩ তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, 

আর একটু ব্রাপ্ডি দিতে বদ তো; আমার গলাট! আবার যেন শুখয়ে 
উঠছে। | 

নব। কি সর্বনাশ! এম্নিই দেপ্লছি তোমার একটু যেন নেশ। 
হয়েছেঃ আবার খাবে? 

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্তা এখানে এলে কি বঙ্গবো 

বল দেখি? 
নব। আর বল্বে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও 

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো! দেখি, ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি 
বলবোযে আমি বিএরের ১*__মুখটি-ম্বকৃতভঙ্গ-সোগাগাছিতে আমার 
শত শ্বশুর_না না শ্বশুর নয়_শত শাশুড়ির আনুয়, আর উইল্সনের 
আখড়ায় নিত্য মহাগ্রসাদ পাই_হা, হাহা! ্ 
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নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্তি কি বল্বে বল দেখি? 

এক কর্ণ কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির ১* নাম ঠাওরাতে পার? 
তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না। | 

কালী। তা পার্বো না কেন? তবে এক্টু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের 
মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি। 

নব। নাহেনা। (চিন্তা করিয়া ) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম 
বৈষব ছিল ?-_-তার নাম তোমার মনে আছে 1-এ যে যার ছেলে আমাদের 

সঙ্গে এক ক্লাশে ১" পড়তো? 

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া 
আর কাকেও চিনি না। 

নব। কোন্ প্যারী হে? 

কালী। আরে, গোদ। প্যারী। মেকি? তুমি কি গোদা প্যারীকে 

চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত 

মজা করেছিলেম তার আর কি বল্বো। সে যাক্, এখন কি বল্বো তাই 
ঠাওরাও। | 

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে 

একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দীবনে গিয়ে মরেন। 

কালী। হা, একটা ওল্ড ফুল ** ছিল বটে, তার নাম, কৃষ্ণগ্রসাদ 
ঘোষ । . 

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তারি পরিচর দিও, বাপের নামট। 

চোপ যাও। 
কালী। হা, হা, হাঁ! 

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন? 
কালী। হা, হা,হা! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের ছুই 

একখানা পুথির নাম তে। না৷ শিখলে নয়। 
_নব। তবেই যে সার্লে। আমি তো সে বিষয়েপরম পণ্ডিত। রসৌ। 

দেখি। (চিন্তা করিয়া ) শ্রীমন্তগবদগীতা-গীতগোবিন্দ-_- 

কালী। গীতকি? 

নব জয়দেবের গীতগোবিন্দ। | | 

কালী। ধর- প্রীমতী ভগবতীর গীত, আর্-বিন্দা দৃতীর গীত-_ 

ত 
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নব। হাঁ,হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি ১*। 

কালী। কেন, কেন? 

নব। হয! কর্তা, আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে 
প্রণাম করো । 

( কর্তা মহাশয়ের প্রবেশ ) 

কালী। (প্রণাম।) 

কর্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি? 
কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, 

আপনি-৬কফ্চপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তারি 

জাতুস্পুত্র_ 
কর্তা । কোন্ কঞ্খপ্রসাদ ঘোষ? 

কালী। আছে, বাশবেড়ের- 

কর্তা । হাঁ, হা, হী। তুমি স্বগীয় কৃফপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের 

্রাতুষ্পুত্র ; যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন। . 

কালী। আজ্ছে হা। , 

কর্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি 

এখন কি কর, বাপু? 

কালী। আজে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া 

হয়েছিল এক্ষণে কর্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে.। | 

কর্তা। বেশ, বাপু । তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম স্তর 
ছিলেন। আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান? 

কালী। আজ্ছে। ্ 

কর্তা। (ম্থগতত ) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর 

তেমনি স্শীল। আর'না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের গিনি 

কিনা? রঃ 
কালী।. জোঠা মহাশয়, আজ দা কে কমার নার 

একবার যেতে আজ্ঞা করুন. 

 ক্া। কে বা জরা কোথা নো. 
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কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্িণী নামে একটা সভা আছে, 
সেখানে আজ মিটীং ২* হবে। 

কর্তা। কি সভা বল্লে বাপু! 
কালী। আজে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা। 

কর্তা । সে সভায় কি হয়? 

_কালী। আজে আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা 

হয়েছিল, ত1৷ আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জান! চাই, তাই এই 

সভাটি সংস্কৃতবিষ্ঠা আলোচনার জন্তে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি 

শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশান্ত্রের আন্দোলন করি। 

কর্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাের ত্রাতুষ্পুত্র 

কিনা! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ওরসে জন্ম | (প্রকাশে) 

তোঁমাদের শিক্ষক কে বাপু? | 
কালী। আজ্দে, কেনারাম বাচজ্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের 

প্রধান অধ্যাপক-- 

কর্তা। ভাল, বাপু তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, 

বল দেখি? 

কালী। (স্বগত) আমলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। 

(প্রকাশে) আদ্ে-শ্্রীমতী ভগবতীর গীত আর-বোপদেবের 

বিন্দাদূতী। : 

কর্তা। কি বাল্প, বাপু? 

নব। আল্দে। উনি বল্ছেন শ্্রীমন্তগবদ্গীতা আর জয়দেবের 

গীতগোবিন্দ । 

কর্তী। জয়দেব? আহা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর। 

.. কালী। জ্যোঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা 

বিদায় হই। 
কর্তী। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, 

বাপু, এত সকালে যাবে কেন? 

কালী। আজে, আমরা! সকাল সকাল কর্ম রাহ করবো বনে 

সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই 

ভয়ে সকালে মীট্ ২১ করি। 
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কর্তা । ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল 
দেখি? 

কালী। (ম্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। 
( প্রকাশে ) আজ্জে শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর-বোপ দেবের বিন্দা দৃতী। 

কর্তা । কি বল্লে, বাপু? 

নব। আজ্ঞে, উনি বল্ছেন শ্রীমন্তবদগীতা আর জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ। 

কর্তা । জয়দেব? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর । 
কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় 

হই। | 
কর্তা। কেন, বেল! দেখছি এখনে পাঁচট। বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, 

এত সকালে যাবে কেন? ৃ 

কালী। আজ্ঞে, আমর সকল কর্ম নির্বাহ করাবে! বলে সকালে 
যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে বেমো-টেমে! হয়, এই ভয়ে সকালে 

মীট্ ২১ করি। 
কর্তা। তোমাদের সভাট! কোথায়, বাপু? 
কালী। আজে, সিকৃদার পাড়ার গলিতে। | 

কর্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক'রাি 
করো না। 7 

নব এবং কালী। আজ্ঞে না। 

, [ উভয়ের প্রস্থান? 

কর্তা। (ম্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাই, তাতে করে 
ছেলেটিকে কি একলা পাঠয়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার 
বাবাজীকে পাঠয়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি? আমার 
মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই। 

[প্রস্থান ।, 



দ্বিতীয় গর্াঙ্ক 

মিক্দার পাড়া স্রাট। 

(বাবাজীর গ্রবেশ।) 

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই 1 নব 

বাবুর সভাভবন কই? রাধেকৃফ। (পরিক্রমণ ) তা, দেখি এই বাড়ীটিই 

বুঝি হাবে। (দ্বারে আঘাত। ) 

নেপথ্যে। তুমি কে গা? কাকে খুজচো গা! 

বাবাজী । ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী? 

নেপথ্যে। ও পুঁটি দেকৃতো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় 

ঘ| মাচ্চে। ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো। 

বাবাজী। (স্বগত ) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর 

কি মাতাল হলেম! 

নেপথ্যে। তুই বেটা, কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে 

দেবো। 

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়। মরোষে) কি আপদ! রাধেকৃ্ণ! 

কর্তা মহাশয়েরকি আর লোক ছিল না, যে তিনি মামাকেই এ কর্মে 

পাঠালেন? (পরিক্রমণ ) এই দেখচি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্চে, 

তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে। ৰ 

( একজন মাতালের প্রবেশ ।) 

মাতাল। (বাঁবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো) এখানে কোথা যাত্রা 

হচ্চে গা? 

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বল্্বো? 

মাতাল। মেকি গো? তুমি না সং সেজেচ! 
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বাবাজী । রাধেকৃষ্ণ! 

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি? হাঃ শালা। 

প্রস্থান । 

বাবাজী । কি সর্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ 

গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা ?--এ আবার কি? (অবলোকন 

করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক ছুটি যে দেখতে নিতাস্ত কদাকার তা নয়। এঁরা 
কে ?_ হরেকৃষ্, হরেকৃষ্ণ। ( এবদৃষ্টে অবলোকন । ) 

( ছুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ । ) 

প্রথম। ওলে। বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আকেল দেখলি? 

আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল? রর 

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্ত্যে আস্ত্যে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর 
যেমন পোড়া কপাল, . তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত 

দ্রিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তৃম। 
প্রথম। দীড়া না, বাড়ী যাই আগে । আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ 

ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার 

নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে 

আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ করবো এখন । 

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তাহলে আর ভাবনা কি--ও থাকি, 
এ মোল্লার মতন কাঁচা খোলা কে একটা দাড়য়ে রয়েছে, দেখ? 

প্রথম। হ্যা তো, হ্যা তো। এইযে আমাদের দিকে আসচে। 

ওলো৷ বামা, ওটা মোল্প। নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। এঁযে কুঁড়োজালি 
হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিনষের রকম দেখ টিটি 
তুলসীৰনের বাঘ। 

 বাবান্দী। (নিকটে আসিয়া ) ওগো ভোমরা বল্তে পার, এখানে 
ভানতরলিপী সভা কোথা! | 
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_ দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য ।) 
বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি 1 | 

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি ঝষ্টুমী হারয়েচে? তা পথে 
পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যাঁ হবার তা হয়েছে, কি করবে ভাই? 

এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল 1_ কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি? 

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কিবল, 

বাবাজী । 

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল 

দিয়েনিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল। 

বাবাজী। (ন্বগত) .কি বিপদ! রাধেকৃষ্ণ। (প্রকাশে ) না বাছা, 

তোমর| যাও, আমার ঘাট হয়েছে। 

দ্বিতীয়। হো, আমরা যাব বই কি? তোমার তো৷ সেই তরঙিণী বই 

আর মন উঠবে না? তা, আমর! যাই, আর তুমি এইখানে দীড়য়ে দীড়য়ে 

কাদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া ) “সাধের ঝষ্ুমী প্রাণ হারয়েছে 
আমার” । 

[ছুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান । 

বাবাজী। আও কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল! 

কোথাই বা সভা আর কোথাই বাকি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা 
সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই ত৷ হলে কর্তাটি রাগ 
করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিস্তাভাবে 

অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হো, ভাল হয়েচে, এই একটা 

মুস্কিলআসান আস্চে, এর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান 
করি-_নাও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোদ ফিরতে বেরয়েচে 

দেখচি ; এখানে চুপ করে দড়য়ে থাকলে কিজানি যদি চোর বল্যে ধরে? 

কিন্তুএখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাড়াই-_ 
ও মা,এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।) , 
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(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়৷ প্রবেশ ।) 

সার। হাল্লো; ! চওকীডার ! এক আডমী ওঢার ডৌড়কে গিয়া 

নেই? 

চৌকি । নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা । 
সার। আলবট্ গিয়া, হাঁম্ ডেকা। টোম্ জল্ডী ডওড়কে যাও, 

উষ্টরফ ডেকো, যাও-_যাও- জলডী যাঁও, ইউ সুুওর। 

চৌকি । (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে ) কোন্ হেয় রে, 
খাড়া রও। | 

সার। ড্যাম ইওর আইজ --ইঢার, ইউ ফুলত। 
চৌকি। (ভয়ে) হীছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান |) 
সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন্ ক্যেচ হিম 

নেপথ্যে । (উচ্ৈস্বরে ) পাকড়ে। পাকড়ে।-_উহুভুভুক্ষ_- 

নেপথ্যে । আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, 

তোর পায়ে পড়ি বাবা । 

নেপথ্যে। শাল! চোরা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া। 

নেপথ্যে । উন্ীভ'ছু__বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী 

বৈষ্ণব, বাবা । 

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ |) 

সার। আ ইউ, টোম্ চোরা হেয়? 

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, 

আমি--গ্যে, গ্যে, গে | 

সার। হোত ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে, চুপরাও, ইউ ব্রডী নিগর্," 

ডেকলাও টোমারা ব্যেগণমে কিয়া হেয়। (বলপুর্কবক মালা গ্রহণ কির! 

আপনার গলায় পরিধান ) হা হা, হা, হাঁ! বাপ রে বাপ,হাম বড়া হিও 

হুয়া_রাটে, কিস্ ডে ! হাঃ হাহা! 
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বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশর, আমি গরিব বৈষব, 
আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও ।-(গমনোগ্ভত।) 

চৌকি। খাড়া রও, শালা । 
বাবাজী। দোহাই কোম্পানির দোহাই কোম্পানির | 

 সার। হোল্ড ইউর টং ইউর্লযাক্ব্রট *। ইয়েহ্ ব্যেগমে ১* আওর 
কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপুর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে 
পতন ।) | 

সার। দেট্স্ রাইট্! ইউ স্থুটি ডেভল্ ১১। কেন্কা চোরি কিয়া? 

( চৌকিদারের প্রতি ) ওস্কে৷ ঠানেমে লে চলো। 
বাবাজী । দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে 

দেও__ দোহাই ধর্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে। 

সার। সোনেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো-কিয়া। টোম্ যাগে 
নেই? আল্বট. যানে হোগা । 

চৌকি। চল্বে, থানেমে চল্। 
বাবাজী। দোহাই কোম্পানির-আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; 

তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্ত আমাকে ছেড়ে দেও, 

বাবা। র 

সার। (হাস্যমুখে ) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা! (আপন জেবে 

টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন্.১২ হাম্ ডেক্টা ওস্কা কুচ 
কম্মুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও। 

বাবাজী। । সোল্লাসে ) জয় মহাপ্রভু । 

চৌকি।  বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে ) তোম্ হামূকো তো কুচ দিয়। 
নেহি'__আচ্ছ! যাও চল! যাঁও। 

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব। 
চৌকি। হা, হা, এ বাঁড়ীমে_ও বড়া মজাকি জাগগা1 হেয়। 

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট -( ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান। ): 
চৌকি। যো হুকুম, খাঁবিন্। 

বি 
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সার। মম্! ইজ. দ্বি ওয়াঁড; মাই বয়১০! আবি চলো। 
[ সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান । 

বাবাজী । রাধেকৃ্ণ ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে 

বের্য়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও 

হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে-নইলে আজকে কি হাজতেই থাকাতে 

হাতো, নাকি হতো, কিছু বলা যায় না। 

( হোটেল বাক্স লইয়! ছুই জন মুটিয়ার প্রবেশ ।) 

এআবার কি? রাধেকৃষ্চ কি ছুর্ন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্ছে 

( আস্তে অবস্থিতি। ) 

প্রথম । ই, আজ. যে কত চিজ. পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর 

গর্দান্টা যেন বেঁকে যাচ্চে। 

দ্বিতীয়। দেখ মামু, এই হেঁছু বেটারাই ছুনিয়াদারির : মজা করে স্টেলে। 

বেটারগে। কি আরামের দীন, ভাই । 

প্রথম । মর বেকুফ, ও হারামখোর বেটারগে।কি আর দীন আছে। 

ওরা না মানে আল্লা, না মানে গ্যেবতা। 

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগে। বেটারগে। দৌলতেই মোগর 

পৌঁচঘর এত ফেপে ওটতেচে; সাম হলেই বেটারা বাছুড়ের মাফিক ঝাঁকে 

বাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্তি 

পারে। 

প্রথম । ও কাদের মেয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দঁড়াযে থাক্তি 

হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী! এ নাড়ুয়াবাদি শালা 

গেল কোহানে 1-ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী । 

নেপথ্যে । কোন্ হেয় €রে। 

প্রথম । মোরা পৌচঘরের মুটে গো। 
নেপথ্যে । আও ভিতর চলে আও । 

[ খুটিয়াগণের প্রস্থান । 



১৬ মধুস্দনগ্রস্থাবলী 

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়। স্বগত) কি আশ্তর্ধ্য! এসব কিসের 

. বাক? উঠথুথু, রাধেকৃষণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় 
কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। 

নেপথ্যে । বেলফুল। 

নেপথ্যে । চাই বরোফ,। 

(মালী এবং বরফ ওয়ালার প্রবেশ ।) 

মালী। বেলফুল,-ও দরওয়ানজী, বাবুরো৷ এসেচে। 

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও। 

বরফ। চাই বরফ-_কি গে দরওয়ান্জী । 
নেপথ্যে--তোম্বি থোড়া বাদ আও। 

[ মালী এবং বরফ ওয়ালার প্রস্থান । 

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে 

পাচ্চি না। 
নেপথ্যে দূরে । বেবফুল-চাই বরোফ! 

(যন্ত্রীগণ সহিত নিতশ্থিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ |) 
নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্েণ্ডি খাইয়েছিল-উ,, 

আমার মাথাটা যেন এখনে ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমিকেমন করে 
নাচবো তাই ভাবচি। 

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। 

আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ 
আর ছুটি পাওয়া ভার। 

ন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী। 

- নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়? 
পয়ো। বলি আগে ছুয়র খোলো তার পরে কোন, হ্যায় দেখতে পাবে 

এখন। 



একেই কি বলে সভ্যতা? 
রাত 

দৌব1। জী, মহারাজ। 
নব। আচ্ছা, তোম যাও । 

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ । 
[ প্রস্থান । 

নব । আজ ভাই দেখচি এই বাঁবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে 

বস্বে এখন । বোধ করি, ও এ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে । 

কালী। পু, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড১* হে! তোমার যে কিছু 
মরাল করেজ১" নেই। ও বেটাকে আবার ভয় ?--চল। 

নব। নাহেনা, তুমি ভাই এসব বোঝ না। চল দেখিগে বেটার 

সাতে কিছু ও কণ্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্ত্যে পারি। 

কালী। নন্সেন্স১* ! তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিক্** দিয়ে 

একেবারে বৈকু্ঠে পাঠাও না কেন। ভ্যাম্দি ব্রট্*১! ও শালাকে এ 
পৃথিবীতে কে চায়? ওরকি আর কোন মিসনং অছে? 

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম নয়। চল, আমরা ছুজনেই 

ওর কাছে যাই। 

উভয়ের প্রস্থান 
। 

ইতি প্রথমাস্ক। 
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দ্বিতীয় অঙ্ক 

প্রথম গর্তা্ক- 

সভা। 

কতিপয় বাবুর প্রবেশ । 

চৈতন্য । নব রার কালী যে আজ এত দেরী কর্ছে এর কারণ কি? 
বলাই । আনি তা! কেমন করে বল্বো? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, 

ওর] সকল কর্মেই লীড্১ নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি 
আর কোন কর্ম্মই হবে না। 

শিবু। য। বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে? 
বলাই। বিটুইন মাওয়ার্সেল্ভস,২ এমন কি জানে 1 
মহেশ । হ্যা, হ্যা, সকলেরি বিদ্যা জানা আছে! সে দিন যে নব 

একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিগুলি মরেরত যে 
ছুর্দশ। তা তে! মনে আছে? 

বলাই। এতেও আবার প্রাইড *টুকু দেখেছে! ? কালী আবার ওর 

চেয়ে এক কাটি সরে্। 

চৈতন। আঃ, তারা ফলে" মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ 

ওর! আছেবলে তাই আজও সভা চল্ছে-তা জান? 

মহেশ । তা টুরূথ* বল্বো৷ তার আর ফ্রে্ডকি! 
বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও তো মেম্বর"' বটে, তবে 

তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএট্* করবার আবশ্যক কি ? 

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্* হয়েছে, তবে এখন সভার 
কর্ম আরম্ভ কর! যাউক না কেন? 

মহেশ । হিয়র্, হিয়র্,১ আমি এ মোসন সেকেণ্ড ১১ করি। 
বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অবজেকৃসন১* নাই, একবার 

নেম্ কন১০- ব্রাভো !১* হা, হা, হা। 

মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নট! বাজতে কেব্জ্ল পাচ মিনিট বাকী - 

আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি রী নর 

চ্যারম্যান, প্রোপোজ ১৭ করি। ৃ 



একেই কি বলে সভ্যতা? ১৯ 

সকলে। হিয়র, হিয়র | 

চেতন । (গাত্রোথান করিয়া ) জেপ্টেল্মেন,১* আপনারা অনুগ্রহ 

করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম আমি যত দূর পারি 
প্রাণপণে চালাতে কম্ুর করবো না, নাউ টু বিজনেস্১৭। 

সকলে । হিয়র, হিয়র! (করতালি ।) 

চৈতন । (উচ্চস্বরে ) খানসামা_ বেয়ারা__ 
নেপথ্যে । জী, আজ্ঞে। 

চৈতন। গোট1 ছুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) 
ঘদ্দি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল। 

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শাল! বিয়ার খায়। 
সকলে । হিয়র, হিয়র। 

টা 

(খানসামা এবং বেয়ারার মগ্য এবং তামাক লইয়। প্রবেশ । ) 

চৈতন। সব বাবু লোকৃকে। সরাব দেও, (সকলের মদ পান) আর 
বোতল গ্রাস সব ইয়া ধর্ দেও। 

খান। আচ্ছা বাবু। 

[ বোতল ইত্যাদি রাখিয়। প্রস্থান। 

চৈতন বেয়ারা-এ খেম্টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ, 

ধানিকটে বরফ আঁন.। 
বেয়ারা। যেআজ্ে। পু 

| প্রস্থান । 

বলাই । আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্থ১* দিতে চাই। 
সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান করিয়া) হিপ, হিপ ছরে, 

ছরে১, । 

( নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ ।) 

চৈতন। আরে এসো, 'বসো! কেমন ভাই, চিনতে পার? তবে 

ভাল আছ তো 1 (সকলের উপবেশন। ) 

নিত। যেমন রেখেছেন । 



বি মধুস্থদন-্্রন্থাবলী 

.. চৈতন। আমি- আর তোমাকে রেখেছি কই? আমার কি তেমন 

কপাল? 

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার, (করতালি )। 

চৈতন। ও পরোধরি, একটু এদিকে সরে বসো না। 
পয়ো। না, আমি বেশ আছি। 

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এদের একটু কিছু 

খাওয়াও না। 

চৈতন । এই এসো (সকলের মদ্যপান )। 

শিবু। ( চতুম্থর গ্রতি ) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি। 

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন 1 নৰ 

আসেনি বাট? 

সকলে । (হান্ করিয়া ) ব্রাভো, ব্রাভো । 

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া ) একটি গাও না ভাই। 

পরে।। এর পর হালে ভাল হয় না? 

টৈতন। না না, আবার কেন? শুভ কন্ম্ে বিলম্বে কাজ কি। 

পয়ো।। আচ্ছা তবে গাই, ( যণ্বীদিগের প্রতি ) আড়খেম্টা। 

গীত 

বাঁগিণী শঙ্কর তাল খেম্টা 

এখন. কি আরু নাগরু তোমার্ 

আমার্ প্রতি, তেমন, আছে। 

নৃতন, পেয়ে পুর্ীতনে 

তোনার্ সে যতন. গিয়েছে ॥ 
তখন কার ভাব থাকৃতো যদি, 

তোমায় পেতেম্ নিরবধি, 

এখন, ওহে গুণনিধি। 
আমায় বিধি বাম্ হয়েছে। 

য| হবার আমার হবে, 

তুমি তো হে সুখে রবে, 
বল দেখি শুনি তবে, 

কান নতুনে মন মজেছে। 



একেই কি বলে সভ্যতা? ২১, 

সকলে । কিয়াবাৎ সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা । 

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে? 
বলাই। সাকী আবার কি? 

চৈতন। যে মদ দেয় তাঁকে পার্সীতে সাকী বলে। 

শিবু। (গাইয়া) “গরু ইয়ার নহো। সাকী”- তা, এসো সকলের, 
সন্ত পান )। 

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্ছে না? 
বলাই। বোধ করি নব আর কালী-- 

(নব এবং কালীর প্রবেশ ।) 

সকলে। (সকলে গাত্রোখান করিরা) হিপ হিপ তারে ।* 

কালী । (প্রমত্তরভাবে ) হরে, হুরে। 

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকালের উপবেশন ) দেখ ভাই 
আজ আমাদের একৃসকিউন ** কর্তে হবে, জামাদের একটু কর্ম ছিল বলে 
তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে। 

শিবু । (প্রমন্তরভাবে ) ছ্য।টুস এ লাই ২১। 
নব। (ক্রুদ্ধভাবে ) হোয়াট, *২ তুমি আমাকে লায়র ১১ বল? তুমি 

জান না আমি তোমাকে এখনি শুট ২* করবো ? 

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া ) হাঠ। যেতে দে, যেতে দেও, 

একটা ট্রাইফ্রীং ২* কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন? | 

নব। ট্রাইফ্রীং! ও আমারে লাহয়র ২* বললে- আবার ট্রাইফ্রীং? 

ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্পে ন। কেন? ও আমাকে নিথ্যাবাদী বল্লে 

না কেন? তাতে কোন শাল! রাগতো 1 কিন্ত-_লাইয়র-.এ কি 

বরদাস্ত হয়। 

চৈতন। আরে যেতে দেও) ও কথার আার মেন্সন ২" করা না, 

(উপবেশন করিয়া । ) 
.. নব। কি গো পয়োধরি, নিতন্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো? 

পয়ো। হ্যা) আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল 

দেখচি নে--এখন তোমাকে ঠাণ্ড। দেখলে বাচি। 



২২ মধুন্দন-্স্থাবলী 

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো--ওহে বলাই, 

একটু ব্রেণ্ডি দেও তো। | 

সকলে। ওহে আমাদের তৃলো নাহে। (সকলের মগ্তপান।) 

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো। 

কালী। আমি এ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ 
ছয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা 
কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট২৮। 

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, 

নাচট! দেখা যাঁক। | 

সকলে । না না, আগে তোমার ইস্গীচ ২৯ 

নব। (গাত্রোথান করিয়া) আচ্ছা; জেণ্টেলম্যেন, আপনারা সকলে 

এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এইযে কয়েকটি অক্ষর 

দেখচেন, এই সকল একত্র করে পড়লে “জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা” পাওয়। যায়। 
_.. সকলে। হিয়ার, হিয়ার। 

নব। জেণ্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা- আমরা 

সকলে এর মেম্বর-আমরা এখানে মীট কর্যে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে 
ধাকি--এণ্ঁ** উই আর জলি গুড, ফেলোজ *;। | 

মকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ,। 

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জম্ম, কিন্তু আমরা 
বি্যাবলে স্পরগ্রিসনের *২ শিকলি কেটে ফী ** হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা 

দেখে হাটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের 
অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে 

মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন ** যাঁতে হয় তার 

চেষ্টা কর। 

সকলে। হিয়ার, হিয়ার । 

নব। জেন্টেলমোন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট ** কর-_তাদের 
স্বাধীনতা দেও -জাততেদ তফাৎ কর আর বিধবাদের বিবাহ দেওতা 
ছলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলগ প্রভৃতি সভা 
দেশের সঙ্গে টকর দিতে পারবে-_নচেৎ নয় | 

সকলে। হিয়ার, হিয়ার । 



একেই কি বলে সভ্যতা? ২৩ 

নব। কিন্ত জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক 

মন্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ ** অর্থাৎ আমাদের 
স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুনি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যেন, 

ইন্ দি নেম্ অব জীডম, লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস্ **। 

(উপবেশন |) 

সকলে । হিয়ার, হিয়ার,--হিপ, হিপ, হুরে, হরে; লিবরটি হল্ 

_বি ফ্রী-_লেট অস এপ্জয় আওগরমসেল্ভস্। 
নব। ওরে বলাই, একবার সকলকে দেও না। 

বলাই। আচ্ছা,-এই এসো (সকলের মগ্ভপান )। 

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই 

বিউটিস্ ০*। 

পরো, নিত। নৃত্য এবং গীত। 
নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও । বেঁচে থাক, ভাই । 

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভু। 

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভরু ** ( করতালি ) | 

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে ** যাওয়া যাউক। 

চৈতন। (গাত্রোথান করিয়া)_থী, চিয়াস ফর্ *১ আমাদের 

চ্যারম্যান। | 

সকলে। হিপও হিপ হিপ হুরে ! ছু-রে- হুরে। 
নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্ নেও । 

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই 1 

নব। এসে আমার হাত ধর। 

কালী। ও নিতম্থিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর ** কর্প। আহা! 

কি সফট ** হাত। 

সকলে। ব্রাভো। (করতালি । ) র 

| যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

তবলা । ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে 

কি না। 

বেহালা। কৈ, দেখি? হ্যা, আছে। এই নেও ! উভয়ের মগ্যপান ) 
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তবলা। আঠ খাল৷ মাল যেহে। 

নেপথ্যে । হিপ, হিপ, হুরে। 

বেহালা । চল ভাই এক ছিলিম জার চেষ্টা দেখি গিয়ে--এ 
ক্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না। 

[ সকলের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
নবকুমার বাবুর শয়নমন্দিব 

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন । 

প্রসন্ন। এই নেও__ 

বৃত্য। কি খেল্্লে ভাই? 

প্রসন্ন । চিডিতনের দহল! । 

নৃত্য । আরে মলো, চিডিতন যে রঙ, ভ্রপ খেল্লি কেন? 

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিম্ কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস 
দেযা। 

বৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা! মারলেম। 

হর। এই নেও। . 

নৃত্য, ওকি ও, পাস দিলে যে? 

হর। হাতে ভ্রপ নাথাকলে পাস দেবো না তে। কি করবো । 

নৃত্য । এস কমল, এবার ভাই তোমার খেল।। 

হর। আমিভাই বিবি দিলাম। 

নৃত্য : মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন? 

কমলা । বাঃ বিবি দেবে নাতোকি? সায়েব কোথা? 

নৃত্য । এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে! 

কমলা । আমি তো ভাই আর জান নই। | 

মৃত্য । মরু ছুড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে? তোর মোন 

বোকা মেয়ে তো আর ছটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেল্তে পারিস্ ঘবে 
খেল্তে আসিস্ কেন? 
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কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন? 

নৃত্যা। একে কি কেউ খেলা! বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি 

দিলি। ূ 
কমলা । কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো? 

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন? | 
বৃত্য। ( কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে 

তখন তোর আর ভয় কি? 

কমলা । বস্, তুই পাগল হলি নাকি লো? তোর হাতে সাহেব তা 

আমি টের পাব কেমন করে লা? 
নৃত্যু। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে 

অবিশ্তি টের পেতিস্। 
কমল|। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধর 

গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে? 

নেপথ্যে । ও প্রসন্ন ,- 
প্রসন্ন । চুপ. কর্ লো, চুপ কর্, এ শোন্, মা ডাকচেন-__ 

নেপথ্যে । ও বোউ-_ 

প্রসন্ন । (উচ্চস্বরে ) কি, মা 

নেপথ্যে । লো, তোর! ওখানে কি করচিস্ লা। 
প্রসন্ন । ( উচ্চস্বরে ) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি। 

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াট ভাই, মুকোও, ঠাকরুণ দেখতে পেলে 
আর রক্ষে থাকবে না । ঃ 

প্রসন্ন॥। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা 

সকলে এই চাদরখানা! “ধরে ঝাড়তে থাকি , তা হলে মা কিছু টের 

পাবেন না। ২৯ 

নৃত্য । আরে মলো-_আবার টেক্কা 

কমলা । আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েব কি বিবি ধরতে 

পারে না? 
হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপকর্্, এ দেখ ঠাকরুণ উপরে 

আসচেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদ্রখানা ধরু। 

৫ 
স্প 
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€গৃহিণীর প্রবেশ । ) 
গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা। 
প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চ্যি। 
গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা! বিছান। টি গেল। 

ত।হবে নাকেন? তোরা এখন নব কলিকালের মেয়ে কি না 

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন? 

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সন্দার হয়ে পড়েচিদ্ | 

ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে মাসতে।। 

প্রনন্ন। হ্যামা দাদা আজ কোথার গেছেন গা? 

গৃহিণী। এ বে রামমোহন রায়_নাঁকার কি সভা আছে- 1 

কমল।। ছোটদাদা কি তবে তার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন 

হর। ( জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি॥ তবেই হয়েছে! € ঠাকুরঝি, 

আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ, হয়তো তোর দাদা 

আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়। 

গুহিনী। বউ ম। কি বল্্ছে, প্রসন্ন? 
নেপথ্যে । ৪ বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো? কন্তা মশায় 

বৈটকখান। থেকে উঠেছেন। 

গৃহিণী। তব আনি যাই, তোর। মা বিছানা করে শীন্ নীচে আয়। 
প্রস্থান । 

হর। (সহাস্ত বদনে) ও ঠাকুরঝি! বল্ না রে, সেদিন তোর 
ভাই কি করেছিল? 

প্রসন্ন॥। আঃ, ছি! 

নৃত্য । কেন, কেন,কি করেছিল? বল ন। কেন, ভাই ? 

হর। . সহীস্য বনে ) বল না ঠাকুরঝি? 
প্রসন্ন। না ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই 

আমি চললেম। 

নৃত্য । কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল। 

হর। তবে বলবো? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্জিণী সভা থেকে ফিরে 

এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো। খেলেন; 
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ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে কেন? 

এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা 

কল্লেই কিদোষ হয়? ৃ 

প্রসন্ন । ছি, যাও মেনে, বউ। ্ 

নৃতা। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা। 

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি? 

প্রসন্ন। তোর দাঁদা মদ খেয়েকি করে লো? 

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভীতিও যায় না, আর বোনের 

গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক; সেযা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই 

তোর দাদাকে নে না কেন? আমি নাহয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; 

তোর ভাতার তে! তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর 

দাদাকে নে। 

গ্রসন্ন | ভ্যা, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্। 

নেপাথা। ছোড় দেও হামাকো।। 

নেথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদবাবু, এত টেচয়ে কথা কয়োনা, 

কত্ত। মশায় এ ঘরে ভাত খাচ্চেন। 

নেপথ্যে । ডেম১ কন্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি? 

কমলা । এ যেছ্ছোটুদাদা আসাচিন। 

নৃত্য। আয়, ভাট, আমরা লুকৃযে একটু হান!না দেখি । 

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়।) ভাই, আমার আর গুলব 

ভাল লাগে না। আ$, সমস্ত রাতট। মুখ থেকে "গ্যাজ আর মাদর গন্ধ ভক্ 

ভকৃ্ কর্যে বেরোবে এখন, আর এমন নাক ডাকুণি- বোধ করি মর! মানুষও 

শুনলে জেগে উঠে! ছি! 

কমলা । আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি। ) 

( নববাঝুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ। ) 

নব। (প্রমন্তভাবে) বোদে_দাই গুড ফেলো১_ ভোকে আছি 

রিফরম্ত কত্যে চাই । তুই বুঝলি ? . 
বোদে। যেআজ্ে। 

নব । বোদে,_একটা বিয়ার__না, এ ব্রা্ডি ল্যা। 
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বৈদ্ভ। যে আজ্দে, আপনি যেয়ে এ বিছানায় বস্থন। আমি ত্রাণ্ডি 
এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি 
আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্বা একে এমন দেখলে কি আর কিছু 

বাকী রাখবেন । 

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া ) ল্যাও-ত্রা্ডি ল্যাও-_জল্দি। 
বৈচ্ভ। আজে, এই যাই। ্ 

[ প্রস্থান । 

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা--গল্ড ফুল" আর কদ্ধিন বাচবে 1 

আমি প্রাণ থাকতে এ সভ1 কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো 
একবার চখ বুজলে হয়, তাহলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে 

কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওণ্ট আই এপ্রীয় মিসেল্ফ ?* ( উচ্চন্বরে ) 

ল্যাও-_মদ ল্যাও। 

হর। (কিঞ্িৎ অগ্রসর হইয়া ) কি সর্বনাশ! ওলো ঠাকুরঝি-_ 

প্রসন্ন। (এ) কি? 
হর। এ দেখচিস্, কত্ব। ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন। 

প্রসন্ন । তা আমি কি করবো? 

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাঁদাকে চুপ করতে বল না। 

প্রসন্ন । (সভয়ে ) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না । 

হর। ( সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আরু 
কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা। 

নব। ল্যাও- মদ ল্যাও। 
হর। ওমা? কি সর্বনাশ! ( অগ্রমর হয়া) করকি? কর্ত। 

বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান? 

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। 

এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্তে র্লেশ স্বীকার 

করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ-হা, হা, হা, এসো, এসো। 

€গান্রোথান। ) 

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্চে বুঝতে পাৰিস্ ভাই? 

প্রসম্ন। (সহাস্ত বদনে ) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর 

কি বুঝবো? | 



একেই কি বলে সভ্যত। ! ২৯ 

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার 
ডেম্ড স্লেভ।* এসো-(ভূতলে পতন ।) | 

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ওমা, একি হলে? 

(ক্রন্দন।) 
নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে? 

ৃ ( গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ। ) 
গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি,একি? এ 

আমার সোনার টাদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ওমা, কি হলে! ? (ক্রন্দন 
করিতে রুরিতে ) ওঠো! বাবা, ওঠো । ওমা, আমার কি হলো! ওমা, 

আমার কি হলো ! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীম্র ডেকে আন্ত লা। 
( গ্রসন্নের প্রস্থান ) ওমা, ওমা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন।) 

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা! বদ্গন্ধ 
বেরুচ্ছে। 

গৃহিণী । উঠছি! তাই তো লো। ওমা, একি সর্বনাশ! আমার 

দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ খাইয়ে দিয়েছে নাকি? ওমা, 

আমার কি হবে? (ক্রন্দন।) | 

(প্রসম্মের সহিত কর্তার প্রবেশ |) 

কর্তা। একি? 

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার 

কি হবে! 
কর্তী। (অবালাকন করিয়া সরোষে 1 কি সর্বনাশ, রাধেকৃষ € 

হা ছুরাচার! হা নরাধম ! হা কুলাঙ্গার! 

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় নাকি? 

যাঁও, তৃমি আমার মোনার নবকে অমন কর্যে বকাচো কেন? 

কর্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্থ্যা' ওকে যখন প্রসব 

করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্তে পার নি? 

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে। 

গৃহিণী। ওমা, আবার কি হলো! এমন এলোগ্জেলো বকৃচে কেন? 
ওমা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি। 
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কর্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই 1 হ্মি কি দেখতে পাচ্চ না 

যে ও লক্্মীছাড়া মাতাল হয়েছে? 

নব। হিয়র, হিয়র। | 
কর্তা। (সরোষে ) চুপ$ বেহায়া, তোক কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? 

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্ ল্যাও। 

কর্তা । শুনলে তো! 

গৃহিণী । ওমা, আমার এ ছুধের বাছাকে এ সব.কে শেখালে গা? 

কর্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্কাতা মহাপাপ নগর-কলির 

রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত? 

গৃহিণী । ওমা, তাই তো, এত কে জানে, মা? 

কর্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে 

শ্ীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই । 

চল, এখন আমরা যাই । এই বানরট। একটু ঘুমুক__ 
নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন ।" 

কর্তা । হায়, আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল ? 

গৃহিণী । ও প্রসন্ন, ও কমলা, গলো! তোরা মা এখানে একটু 

থেকে আয়। 
[ কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান । 

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা 

দেখ। হায়, এই কল্কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন 

এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই । হে বিধাতা! তুমি আমাদের 

উপর এত বাম হলে কেন? 

প্রস্ন। তা এআজ আর নতুন দেখিলি না কি 1? জ্ঞনেতরঙ্গিণী 
সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে। ্ 

হর। ত।বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্কেতায় ধারা লেখ! 

পড়া শেখেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। 
তা ভাই দেখ. দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বাকি আর না থাকলিই বা কি। 
ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে 
যে গলায় দড়ি দে মরি। ( দীর্ঘনিশ্বাস) ছ্িছি,ছি! (চিন্তা করিয়া!) 
বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা! 

আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খে[য়েটলাটলি কল্লেই কি সভ্য হয়?-- 
একেই কি বলে সভ্যতা? 

(বনিক পতন ।) 



এবলিশ, 

সবস্তিপ্মন্ লিষ্ট 

পুঅর 
সেভ, 

' আটেগু 

হয, 

জষ্ট দি থিং 

প্রেজর 

মণি ম্যাটারে 

গুড, জেনেরেল 

গ্যেবিমনে 

প্রোবিজন্ 

আহ সে 
বিএরের 

উইল্্সনের 

ফাঁমিপির 

ক্লাশে 

ওল্ড ফুল 

মেমরি 

মিটীং 

মীট্ 

হাল 

ইউ 

ইংরাজী কথার 

প্রথমান্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

অর্থ ' 

রহিত । 

চাদদার খাহ। 

অল্প। 

রক্ষা । 

উপস্থিতি । 

চুপ করু। 

তাইতো চাই। 

আমোদ । 

টাকার বিষয়ে। 

উত্তম সেনাধ্যক্ষ। 

দুর্গে। 

খাগ্যপামগ্রী | 

আমি বলি। 
" মদের। 

উইল্পন সাহেবেএ। 

পরিবারের । 

শ্রেণীতে । « 

বুড় পাগল । 

স্মুবণশক্তি। 

সভ]। 
1 তন : সভায় উপস্থিত »ওন। 

দ্বিতীয় গর্ভাস্ক 

ত্যাম ইওর আইজ, ইঢার, ইউ ফুল". 

একি? 

তুমি। $ 

তুই কি কাণা? এদিকে বানর । 
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ইফ আই ক্যেন্কোটচ হিমু যষ্পি আমি তাহাকে ধত্ত্যে পাঁরি ৯ 

আ1 ইউ মবু বেটা। 

হ্যেং ইওর ছেড়ে দে তোর। 

ইউ ব্লভী নিগরু তুই কাল ভূত। 

ব্যেগ রি থলিয়া। 

হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্র্যাক্ ক্র '. চুপ কর্শ্তাম পণ্ড | 

ব্যেগমে থলিয়ার ভিতর। 

দেট.স. রাইট ! ইউ স্থটি ডেভল্ .. বটে কটে, কৃষ্ণ পিশাচ ! 

ওয়েল্ দেন্ তবে। 

মম! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয় চুপ । 

মেমরি '্মরণশক্ি। 

ফাউল্ ক্লে রামপক্ষীর মাংম। 
মটন চপ, মেষের এ। 

কাউয়াড ভীক। 

'মরাল করেজ _ আতস্তরিক সাহস। 

নন্সেন্স নিরর্থক শব | 

কিক্ পদাঘাত। 

ড্যাম দি ক্র মরুক, শালা। 

মিসন্ দৈবনিষুক্ত কণ্ম 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

লীভ্ রঃ প্রাধান্ত। 

বিটুইন্ আওয়ারমেল্ভস্ আমাদের বিবেচনায়। 

লিগুলি মরের একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক । 

গ্রাইড দর্প। 

ফ্রেণ্ড বন্ধু। 

টুরূথ, - সত্য 
মেম্বর সভাসদ্। 

ওএট্ অপেক্ষা করণ । 



৩১ 

৩২ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৭ 

একেই কি বলে সভ্যতা? ৩৩ 

কোঁরম্ 

হিয়র, হিয়র 

মোসন্ সেকেও্ড 

অবজেক্সন 

নেম কন্ 

ব্রাভো 
চ্যারম্যান প্রোপোজ 

জেণ্টেলমেন্ 

নাউ টু বিজনেস 

চেয়ারমেনের হেলথ, 

হিপ, হিপ, হবে হবে 

এক্দকিউজ 

গ্যাটন এ লাই 

হোয়াট 

লায়র 

শট 

 স্াইফ্লীং 

লাইয়র 

মেন্সন 

হিপক্রীট 

ইন্পীচ 

এগ 

উই আর জলি গুড ফেলোজ 

স্থপরষ্টিনের 

ড্র 

সোসীয়াল রিফর্শেসন 

এজুকেট 

লিবরটা হল 

জেন্টেলমেন, ইন দি নেম অব ফ্রীভম 

লেট অন এঞ্য় আওরসেল্ভস্ 

কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস 

ষি 

কোন সমাজে যত লোঁক বৈঠক 

করিলে কার্ধাসিদ্বি হয়-ইতি 

বামকমল সেন। 

শোন হে শোন । 

এও আমার মত। 

বাধ! । 

সকলেই যে এ বিষয়ে সম্মত। 

সাঁবাস্। 

সভাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা। 

হে মহছোরয়গণ। 

এস, এখন কর্ম আরস্ত কর! যাউক। 

সভাধাক্ষের শ্বাস্থা। 

সাবাস মাবাস। * 

ক্ষমা করা । 

মিথ্যা কথা। 

কি? ৃ 

মিথ্যাবাদী 
গুলি করা। 

সামান্য । 

মিথাবদী । 

উল্লেখ । 

ভগ্ততপিন্থী। 

বক্তৃতা । 

এবং | 

আমরা সকলেই, মজার মাতষ। 

পৌত্তলিক ধর্দের | 

মৃক্ত, স্বাধীন | 

আচার ব্যবহারাদি, সভাতা । 

শিক্ষাদান। র 

স্বাধীনতার হয । 

হে মহোঁদয়গণ! এস, আমর) 

স্বাধীন হয়ে স্থখ ভোগ করি। 

হে স্থন্দরীঘ্য়, নৃতা আরস্ক কর। 
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ফর এভবু '**. চিরকালের নিমিত্ত । 

সপর টেবিলে : ৮" বাত্িকালে ভোজনের স্থানে । 
থ" চিয়ার্স ফর্ :** তিনবার চীৎকার। 
ফেভর ্ ** অন্গ্রহ। 

সফট '"* কোমল। 

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক 
ড্যাম ৮৭ মব্। 

মাই গুড ফেলো "হে আমার প্রিয়বর | 

বিফরম্ "সভ্য । 

ড্যাম কত্তা--ওল্ড ফুল '** . মকক কর্তা বুড় পাগল। 
ওণ্ট আই এঞয় মিষেল্ফ '"*. আমিকি স্থুখভোগ করবো না। 

ড্যাম্ড স্লেভ, ৩৮ জীত্দাস। 
হিয়ার, হিয়ার, আই সেকেও দ্দিরেজোলুসন [শোন শোন, আমারও এই মত ]। 

পন | ও সপ 



বুড় সানকের ঘাড়ে রে। 
[ ১২৬৯ সালে মু্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 



নাট্যোন্লিখিত ব্যক্তিগণ 
ভক্তপ্রসাদবাবু। 

পঞ্চানন বাঁচস্পতি। 

আনন্দ বাবু। 

গদাধর। 

হানিফ গাজি। 

রাম 

পুঁটি। 
ফতেম। (হানিফের পত্বী ) 

ভগী। 

পঞ্ষী। 
পপ ০ আর আদি 



ড় মানিকের ঘাড়ে বে! 
প্রথমা 

প্রথম গর্ভান্ক 

পু্কবিণীতটে বাদীমতলা। 

গদাধর এবং হানিফ. গাজীর প্রবেশ । 

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় 

কত ছিন্গি দিছি তা আর বল্বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো 

না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্তি পার্লাম না_ খোদাত্তালার মজ্জি! 

গদা। বিষ্টিনা হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ, এখন 

কত্বাবাবু কি করেন। 

হানি । আর কি করবেন! উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন? 

গদা । তবে তুই কি কর্বি? 

হানি। আর মোর মাথা করবো! এখনে মলিই বাচি। এবার যদি 

লাঙ্গলখান্ আর গরু ছুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম । হাআল্লা! 

নাপদাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো! 

গদা। এইযে কত্বাবাবু এদিকে আস্চেন। তা আমি তোর হয়ে 

ছুই এক কথা বল্তে কন্মুর করাব্যো না। দেখ,কি হয়! 

(ভক্তবাবুর প্রবেশ। ) 

হানি । কন্তাবাবু, সালাম করি । 

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্ফে; তুই বেটা তো 

ভারি বজ্জাত। তুই খাজন] দিস নে কেন রে, বলতো? (মাল! 

জপন। ) ্ | 

হানি। আগ্যে কতা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব 

ওয়াকিফ, হয়েচেন। 



৩৮ | .. মধুলুদন-গ্ন্থাবলী 

, ভক্ত। তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি 
বয়েগেল। | 

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা-- 

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। 

তা এখন বল্-খাজন! দিবি কি না। 

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার 
উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে । আমি এখনে বারোটি 

গোগা পয়সা! ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না। 

ভক্তু। তুই বেটা তো কম বজ্জাত নস্ রে। তোর ঠেয়ে এগারো 

সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। 
গদা__ | 

গদ্া। আজ্ঞেএএএ। 

ভক্ত। এপাজি বেটাকে ধরে নে যে জমাদারের জিন্বে করেদে 
আয় তো। | | 

গদা। যেআজ্ঞে। (হানিফের প্রতি ) চল্ রে। 

হানি। কত্তাবাবু আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ। আপনার খায়ে 
পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে? 

ভক্ত । নে যা না--আবার দীড়াস্ কেন? 

গদা। চল্ না। | 

হানি। দৌয়াই কত্তার, দৌয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি 
 জনাস্তিকে ) তুই, ভাই আমার হয়ে ছুএট্রা। কথা বল্ না কেন? 

গদা। আচ্ছা তবে তুই একটু সরে দীড়া। (ভক্তের প্রতি 
নাস্তিক ) কত্বাবাবু_ 

ভক্ত। কিরে-_ 
গদা। আপনি হানফেকে এবারকার মত মাফ করুন । 

 ভক্ত। কেন? | | 
গদা। ও বেটা এবার যে ছু'ড়ীকে নিকে করেছে তাকেকি আপনি 

দেখেছেন? ' 
ভক্ত । না। 



বুড় সালিকের ঘাড়ে রে। ৩৯ 

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্বো। বয়েস বছর 

উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাচা সোণা। 
ভক্ত । (মালা শীত্ব জপিতে জপিতে ) ত্য, আ্যা, বলিস্ কি রে? 
গদা। আজে আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বলচি? আনি 

তাকে দেখতে চান তো বলুন । 
ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাজের 

গন্ধ ভক্ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে। 
গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়। 

তক্ত। (চিস্তা করিয়া ) মুসলমান! যবন! প্লেচ্ছ! পরকালটাও 
কি নষ্ট করবো? 

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেলকি? আপনি না 
আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে 
কেলি কত্যেন। 

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হা, স্ত্রীলোক-_-তাদের আবার 
জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিম্বরূপা, এমন তো আমাদের শান্ত্রেও 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে ;_বড় সুন্দরী বটে, আ্যা? আচ্ছা ডাক, হান.ফেকে 
ডাক। 

গদা। ও হানিফ, এদিকে আয়। 

হানি। আাকি? 

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিফে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি 

তবে তুই বাদবাকি টাক1 কবে দিবি বল্ দেখি? 

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস গ্যাড়েকের বিচেই 
দিতি পারবো । 

_ ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্জীকে দে গে। 

হথানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্বা, (স্বগত ) বাচলাম! বারো গণ্ডা 

পয়সা তো গাটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্য 'আনেছি, যদি বড় 
পেড়াপিড়ি কন্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে ) 
সালাম কত্তা। | 

 প্রস্থান। 
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ভর্ত। ওরে গদা-- 

গদা। আজ্ঞেএএএ। 
তক্ত। এছুড়ীকে তো হাত কত্যে পারবি ? 

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা! কি? গোট] কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে__ 

ভক্ত । কু-ড়িটা-ক1! বলিস্কি? 
গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে” 

হাজারে! হোক ছুড়ী বউমানুষ কি না। 

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা 

দেওয়া যাবে ূ 

গদা। যেআজ্ছে। 

ভক্ত । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) ও কে বাচস্পতি না? 

( বাচস্পতির প্রবেশ । ) 
কে ও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম। একি? 

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের 
পরলোক হয়েছে! (রোদন । ) | ৃ 

ভক্ত । বলকি? তা এ কবে হলো? 

বাচ। অগ্ চতুর্থ দিবস। 

ভক্ত । হয়েছিল কি? 

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন । 
ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা । - 

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই 
তা! আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রন্ষত্র ভূমি ছিল, তা তো! আপনার 

বাগানের মধ্যে পড়াতে বান্ধেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে। 

| ভক্ত । আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা! আর কেন? 

বাচ। না, সে তো। গিয়েইছে -“গতস্ত শোচন নাস্তি”-_সে তো 

এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে 

থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই 

করতে হবে। ূ 
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ভক্ত। আমার ভাই এ নিতাস্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় 

বিশ হাজার টাক। খাজন। দাখিল কত্যে হবে। 
বাচ। আপনার এ রাজসংসার। না কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতু্ 

কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে 
উদ্ধার হয়। | 

| ভক্ত । আমি যে এ সময়ে তাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন 

তো. আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্তত্তরে চেষ্টা কর। 
দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি । 

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূম্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো 
আর অধিক কিছু বল! যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। 
( দীর্ঘনিশ্বাস ) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম। 

ভক্ত | প্রণাম। 
পট 

[ বাচস্পতির প্রস্থান । 

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! 

বই আর কথা নাই। ওরে গদা__ 
_ গদা। আজ্েএএ। 

ভক্ত। ছু'ড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে! 

 গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো! 
ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে? | 

গদা। আজ্রে, এ যে ভট্চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে__ 

( অর্ধোক্তি )-তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল। 

তক্ত। হাঁ! হা! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে ( দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন 

কি হয়েছে রে? | | 
গদা। আজ্ঞেসে এখন বাঙ্গারে হয়ে পড়েছে। হান্ফের মাগ তার 

চাইতেও দেখতে ভাল । 
ভক্ত। বলিস্ কি! আর্যা? আজ রাত্রে ঠিকৃঠাক্ কত্যে পার্বি 

তো? | 
গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাঁল পরশুর মধ্যে করে দেব। 
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ভক্ত । দ্রেখ, টাকার ভয় করিস্না। যত খরচ লাগে আমি দেব। 
গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো 

আমরা বাঁচি,গো মড়কেই মুচির পার্ব্ণ। | 
 ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও__-কে ওরে? 

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্তে আস্চে। 

ভক্ত। কোন্ ভগীরে? | 
গদাঁ। আজ্ঞে, গীতেম্বরে তেদীর মাগ। 

| ভক্ত। একি গীতান্বরের মেয়ে পঞ্চী? এযে গোবরে পদ্মফুল 
ফুটেছে। ৃ 

গদা। আজ্দে, ও আজ ছুদিন হল শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে । 
ভক্ত। (ব্বগত) “মেদিনী, হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া । অগ্ভাপি 

কাপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥” আহা! “কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া 
ধরে। শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥” 

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখচি। বুড়ো হলে 
লোভাত্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সাম্নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে 
থাকে না। 

. ভক্ত। ওরে গদা- 
গদা। আজ্ঞেএএ। 

“ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস? 

গদা। আজ্দে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে 
হয়েছে শুনেছি। 

( কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্ধীর প্রবেশ । ) 

তক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা? | ৃ 
ভগী। দে কি কত্বাবাবু? আপনি আমরে পাঁচিকে চিন্তে 

পারেন না? 

ভক্ত । এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে 
থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়? *" 

ভগগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী। . 
তক্ত। হাহা, তারা খুব বড়মান্ুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা? 

ঁ 
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 ভগ্গী। (স্বগব্বে) আজ্ঞে জামাইটি দেখতে ঝড় ভাল। আর 
কল্কেতায় থেকে লেখাপড়া শেখে । শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাঁকি 
বড় ভালবাসেন, আর বছর২ এক একখান। বই দিয়ে থাকেন । 

ভক্ত । তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে বটে? 
ভগী। আন্দেহী। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার 

আর কি বলবো । বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে। | 
ভক্ত । হী, তা সত্য বটে। (ম্বগত) ছু'ড়ীর যৌবনকাঁল উপস্থিত, 

তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে । এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি ভবে 
আর কিসে পারবো । (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় ভো! 

তোকে ভাল করে দেখি । সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন ভূই 

আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্। 
ভগী। যা নামা, ভয়কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে 

তোর জেঠা হন । র্ | 

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া! স্বাগত) ও মা! এ বুড় 

মিন্সে তোকম নয় গা। এ কে আমাকে খেয়ে ফেল্তে চায় না কি? 
ওমা, ছি! ওকি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে 

রয়েছে? মর্। | 
ভক্ত । (স্বগত ) “শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।” আহাহা! 

ভগী। আপনি কি বলছেন? 
ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কঙ্গিন 

থাকৃবে। 

ভগ্গী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কখা আছে। 

ভক্ত । (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ 

অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,আমি কি আর এক মাসে একট।* 
তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না/ (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে 

তোমার ইচ্ছে। ূ 
ভগী। কত্তাবাবু! আপনি কি বলছেন? 

ভক্ত। বলি, গীতান্বর ভায়া আজ কোথায়? 
ভগ্বী। সে হুনের জন্য কেশবপুরের হাটে গেছে ।+ 

ভক্ত । আসবেকবে? 
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ভগী। আজ্ঞে চার গাঁ দিনের মধ্যে আস্যে বলে গেছে। কত্তাবাবু, 

এখন আমর! তবে ঘাটে জল আনতে যাই। 
ভক্ত। হা, এসো গে। 

ভগী। আয়, মা, আয়। 

[ ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান । 

ভক্ত। (স্বগত) গীতেম্বরে না আসতে২ এ কর্্টটা সার্তে পার্লে 
হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুড়ী কিসুন্দরী। 

কবিরা যে নবযৌবন স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু 

মিথ্যা নয়। (প্রকাশে ) ও গদা_ 
গদা। আজ্ঞে। (স্বগত ) এই আবার সাল্যে দেখচি। 
ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ. এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস? 
গদা। কত্বামশায়! এ আমার কর্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী 

পারে তা বলতে পারি নে। 

ভক্ত । তবেষা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্গে। আর 
দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো । 

গদা। যে আজ্ে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে ২) কত্তা আজকে 
কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে। 

| প্রস্থান । 

ভক্ত। (স্বগত ) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা । আহা, ছুড়ীর কি চমতকার 
রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখিকি হয়। ৰ 

(চাকরের গাড়ু গামছ লইয়া প্রবেশ । ) 

এখন যাই, সন্ধ্যা আঙ্কিকের সময় উপস্থিত হলে।। (গাত্রোথান করিয়! ) 
দীনবন্ধো ! তুমিই যাকর। আঃ এ ছুড়ীকে যদি হাত কত্যে পারি। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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হাঁনিফ..গাজির নিকেতন-সম্মুখে । 

(হানিফ. এবং ফতেমার প্রবেশ |) 

হানি। বলিস্্কি? পঞ্চাশ টাকা! 

ফতে। মুইকি আর ঝুট কথা বল্ছি। 

হানি। (সরোষে ) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁছুদের বিচে 

আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো৷ জানে মার্যে, তাগোর সব 

লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে 

এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে 

ছাড়বো । বেটার এত বড় মকৃছবর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে 

গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাক্রাট করেছে আর 

মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করে নি। শালা 

ফতে। আর মিছে গোসা কর কেন? এ দেখ, যে কুটনী মাগীকে 

মোর কাছে পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেছে । 

হানি। গন্তানীর মাথাটা ভাঙ্্তি পান্তাম, তা হলি গা-টা ঠা 

হতো । 

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দীড়াই, দেখি মাগী আন্তে 

কিকরে। 
« [উভয়ের প্রস্থান । 

( পুটির প্রবেশ । ) 

পুঁটি। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) থু$ থু! পাতিনেড়ে 

বেটাদের বাতীতেও আসতে গা বমি বমি করে। থুঃ থু। কুকড়র পাখা 

প্যাজের খোসা। থু, থু। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও 

ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজে! যেন রস. উতলে পড়ে। আজ 

না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কন্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত 

রড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকান! নাই। ( সহান্ত 

বদনে ) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্_ফি 
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সোমবারে হবিষ্তি করেন--আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিস্তা করিয়া) সে 
যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। গীতেম্বরে তেলীর 

মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয়পায়। সেতো আর ছুঃখী কাঙ্গালের বউ 

নয় যে ছুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে । আর. ভক্তবাবুর যদি যুবকাল 
থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগতে। 
তা হল্যে নয় কথাট। ঠাট্টা করেই উড়য়ে দ্রিতেম। তা দেখি, এখাঁনে কি 
হয়? ( উচ্চৈন্বরে ) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্? | 

নেপথ্যে। ওকে ও? 
পুটি। আমি, একবার বেরেো। তো । 

( ফতেমার প্রবেশ ।) 

কতে। পুঁটি দ্রিদি যে, কি খবর? 
পুটি। হানিফ কোথায়? 
ফতে-। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে। 
পুটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মিন্সে যেন যমের দূত (প্রকাশ্যে) 

ও ফতি,তুই এখন বলিস্ কি ভাই? | 
 ফতে। কি বলবো? 

পুটি। আরকিবলবি? সোনার খাবি, সোনার পরবি, না এখানে 
বাদী হয়ে থাকবি? 

ফতে।, তা ভাই যার যেমন নসিব। তুই মোকে জওয়ান খসম্ ছেড়ে 

একট! বুড়র কাছে যাতি বলিস্. তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি 
হবে? | 

পুটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথ! ভাবতে গেলে 
কিকাজ চলে? এই দেখ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম 
করিস্ তো বল্, টাকা-দি; আর না করিস্ তে তাও বল্, আমি 

চল্লেম। 

ফতে। ফ্াড়। ভাই, একটু সবুর করন। কেন। 
পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে 

কাজ নেই। ] 

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে। 
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পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়। | 
ফতে। তার জন্তে ভয়কি? আমির্সাজের বেল৷ তাদের বাড়ীতে 

যাৰ এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম কত্যি 
পারবে না? 

পুঁটি। কি সর্বনাশ! তাও কি হয়! আর এ কথা লোকে টের 
পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম 

হি'ছু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা 
রাড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্। | 

ফতে। (সহাস্ত বদনে) মোর রীড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই 

কি করিস্ বল্ দেখি । সে যা হৌক মেনে, এখন দে, টাকা দে। 
পুটি। এই নে। 

ফতে। (টাকা গণন। করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা 

হলো! 

পুটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তরি। 
ফতে।. না, না, তা হবে না, তুই ভাই ছু টাকা নে। 

পুটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে। 
ফতে। আচ্ছা তবে তুই বাকি ছুটো টাক] ফিরিয়ে দে। 
পুটি। এই নে-আর দেখত তুই সাজের বেলা এ আব-বাগানে যাস্, 

তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো । 

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা । 
পুটি। দেখ. ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়ঃ এ টাক বজ্জাতি করে 

হজম করা! তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম। 

| প্রস্থান । 

( হানিফের পুনঃপ্রবেশ |) 

হানি। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে ) হারামজাদীর 
মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি 
মুসলমানের ইজ্জত. মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে পিছি, যেন ইয়াদ্ 
রি নাগা নিন বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত 
না দিতি পায়। 
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ফতে। তার জন্তি কিছু ভাবতি হবে না। এ দেখ, এদিকে কেটা 

আস্তেচে, পালাই। 

[ প্রস্থান। 

( বাচস্পতির প্রবেশ । ) 

বাচ। (স্বগত ) অনেক কাঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা এ প্রাচীন 

তেতুলগাছটাই কাটা যাঁউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে এ 

বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। 

( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। ) দূর হোক্, ও সব কথা আর এখন ভাবলে 

কি হবে। (উচ্চৈ'ম্বরে ) ও হানিফ গাজী । 

হানি। আগ্যে, কি বল্চো ? 
বাচ। ওরে দেখ, একটা তেতুলগাছ কাট্্তে হবে, তা তুই পারবি? 

হানি। পারবো না কেন? 

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়। 

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্তি তোমাকে কি দেছে গা? 
বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক 

্রহ্ষত্র ছিল তা তে! তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে 

জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি দিতে পাব্যো 
না) তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। 

( দীর্ঘনিশ্বাস ) সকলি কপালে করে! 
হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, 

তোমার সাথে মোর থোড়া বাৎ চিত্ আছে। 

বাচ। কিবাৎ চিত, এখানেই বল্ নাকেন? 

হানি। আগ্যে না, একবার এ্রিকে যাতি হবে । 
বাচ। তবে চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

( ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ। ) 

পুঁটি। না ভাই, ও আব-বাগানে হলো! না। 
ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিষে যেতে চাস্ তা বল? 
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পুঁটি। দেখ এ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, 
সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত চার ঘড়ীর সময় এ গাছতলায় 
ধাড়াস্, তার পরে আমি এসে য! কত্যে হয় করে কম্মে দেবো। 

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা৷ যেন কেউ টের টৌর 
নাপায়। | 

পুঁটি। ওলো, তুই'কি কায়েত না বামণের মেয়ে যে তোর এভো 
ভয় লো? | 

ফতে। আমি যাহই ভাই, আমার আদ্মি এ কথা টের পাল্যি 
আমাগে। হজনকে ই গলা টিপে মেরে ফেলাবে। 

পৃটি। (সত্রাসে)সে সত্তি কথা।. উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমমূত। 
তবে আমি এখন যাই। 

[ প্রস্থান । 
ফতে। (স্বগত ) দেখি, আজ রাতির বেল! কি তার্মীশা হয়; এখন 

যাই, খান পাকাই গে। | 

[ প্রস্থান । 

( বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ | ) 
বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। 

রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থবূপে এ ভারতভূমিতে আবি্ভৃতি 
হলেন। হানিফ, দেখও যে কথা বল্যেম তাতে, যেন খুব সতর্ক থাকিস্। 
এতে দেখ ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে । 

হানি। য্যাগ্যে, তার জন্তি ভাবতি হবে না। 
বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়? 
হানি। কুরুল্খান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল। 

[উভয়ের প্রস্থান । 

ইতি প্রথমাস্ক। 



: দ্বিতীয়াঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 

ভক্ভগ্রসাদ বাবুর বৈটকখান!। 

ভক্তবাবু আসীন। | 

ভক্ত । (স্থগত) আঃ! বেলাটা কিআজ আর ফুরবে না? (হাই 
তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্ধী ছুড়ীকে 

পাওয়! ছুক্ধর, কি ঘঃখের বিষয়! এমন কনকপদ্নটি তুলতে পাল্লেম না 

হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্যে পার্থকি অবশেষে প্রমীলার হস্তে 

পরাভূত হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হান্্ফের মাগ টাকে পাওয়া গেছে এও 

একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছু'ড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর 

নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে টলে পড়ে । শান্ত্রে বলেছে যে যৌবনে 
কুকুরীও ধন্য! (চতুপ্দিক অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো 

প্রায় ছুই তিন দণ্ড বেল! আছে। কি উৎপাৎ! 

| ( আনন্দ বাবুর প্রবেশ ।) | 

কে ও,আনন্দ নাকি? এসো! বাপু এসো, বাড়ী এসেছো! কবে ? 

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে 

পৌছেছি। | 
ভক্ত । তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি। 

আন। আজ্ঞে, সকলই সুমংবাদ। অনেক দিন বাড়ী 'আসা হয় নি 

বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। 
. ভক্ত। তা বেশ করেছো৷। আমার অন্থিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ? 
আন। আজ্ঞে, অন্বিকার সঙ্গে কল্কেতায় তো আমার প্রায় রোজই 

সাক্ষাৎ হয়। . ও 

 ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায়াথাক। 
আন। আজ্ঞে, থাকৃতেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদির 

বাসা করেছি! | 
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ভক্ত! অস্বিকার লেখাপড়। হচ্যে কেমন? | 

 আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকর। তো হিন্দুকালেজে আর 
ছুটি নাই। ূ 

তক্ত। এমন কি ছোকরা বল্লেঃ বাপু? 
আন। আজে, ক্রেবর্, অর্থাৎ সুচতুর-_মেধাবী। 

তক্ত। হঁ।! হা! ও তোমাদের ইংরাজী কথ বটে? ও সকল ৰাপু, 
আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক বল্লে আমরা বুঝতে 
পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অস্থি, 
তো কোন অধশ্মাচরণ শিখছে ন1। 

আন। আজ্ঞে, অধশ্মাচরণ কি? 
ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গান্নানের প্রতি দ্বণা, 

এই সকল শ্রীষ্টিয়ানি মত-_ 
আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশৈষ করে বল্্তে 

পারি না। ৃ্ 

তক্ত। আমার বোধ হয় অশ্থিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্মাচারী 

হবে না-সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, 
আমি শুনেছি যে কল্কেতায় নাকি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, 

ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাতী, জলা, তেলী, কলু, সকলই 
না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপ, এ সকল 

কি সত্য? 

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা! তাও নয়। « 

ভক্ত। কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখচি আর কোন 
প্রকারেই রৈলো না! আর রৈহেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ 
দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 
রাধে কৃষ্ণ! 

(গঙ্গাধরের প্রবেশ। ) 

কেও? ্ 

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। ( এক পারে দণ্ডায়মান । ) 

ভক্ত। (ইসারা। ) 
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. গদা। (এ) ৃ 
ভক্ত। (স্বগত) ই আজ কিসন্ধ্যা হবেনানাকি। (প্রকাশে) 

ভাল, আনন্দ | শুনেছি--কল্কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান 
বাবু্টী রাখে? 

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে। 
ভক্ত। থু! থু! বলকি? হিন্দু'হয়ে নেড়ের ভাতখায়? রাম! 

রাম! থু! থু! ্ 
গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের 

মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্বাবাবুর কি বুদ্ধি! 
ভক্ত। অস্থিকাকে দেখচি আর বিস্তর দিন কল্কেতায় রাখা 

হৰেনা। 

আন। আজ্ঞে, এখন অন্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই 
উচিত্ত হয় না। 

ভক্ত। বল কি, বাপ? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে 

কলন্ক দেবে? আর “মরা গরুতেও কি ঘাস খায়” এই বলে কি 

পিতৃপিতামহের শ্রান্ধটাও লোপ করবে? 
নেপথ্যে । ( শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি । ) 
ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে। 
আন। যে আজ্জে, চলুন । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো । (চতুর্জিক অবলোকন 

করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন। ) বাঃ, কি 
নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে । 
(উচ্ৈংম্বরে) ও রাম। 

নেপথ্যে । কেও? 

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, ০০ ্ 
টামাক খাওয়া না। 

. নেপথ্যে । রোস্, খাওয়াচ্যি। 
গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত ) আহা, কি আরামের জিনিস। 

এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি 



বুড় সালিকের ঘাড়ে রে? ৫৩ 

আর ছুদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাঙ্গের কত্যে 

সুখী কিআর আছে? 

( তামাক লইয়। রামের প্রবেশ । ) 
রাম। ওকি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্? | 

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, 

হুকটা দে। কত্বাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো! আরও মজা হতো । 

(হকা গ্রহণ । ) 

রাম। হা! হা। হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় 

শিখলি রে? এযে ছাতারের নেত্য ! হা! হা! হা! 
গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ তো। 

রাম। মর শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা! 

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা তুই একবার 
আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা! টিপে দেব এখন। 

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়। 

গদা। রোস্, হুকটা আগে রেখে দি। এখন আয়। 
রাম। (গাত্র টেপন।) 
গদা। হা! হা! হা! মর,অমন্ করে কি টিপতে হয়? 

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো! হা! হা! হা! 

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম্, হা! হা! হা! 
রাম। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া!) পালা রে পালা, এ 

দেখ কত্তাবাবু আস্চে। 
[ হাক! লইয়! হাসিতে২ বেগে প্রস্থান । 

গদ]। (গাত্রোথান করিয়া স্বগত ) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব 

নষ্টকল্যে। ইস্! আজ বুড়র ঠা দেখলে হাসি পায়! শাস্তিপুরে ধুতি, 
জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। 

রি হা! হা! 

( ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ |) 

ভক্ত | ও গদা। 

গদা। আজেএএএ। 
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ভক্ত। ওর] কি এসেছে বোধ হয়? 
গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাকতে পারবে, আপনি নন । | 

ভক্ত । যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।. 
. গদা। যে আজ্ঞে। 

প্রস্থান 
ভক্ত। (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়। ভালই হয়েছে। নেড়ে 

মাগীরে এই সকল ভাল বাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার 

হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে । ( উচ্ৈঃস্বরে ) ও রামা__ 
নেপথ্যে। আজ্ে যাই। .. 
ভক্ত। আমার হাতবাকৃসটা আর আরসিখান। আন্ তো৷। (স্বগত ) 

দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের 

খস্বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাক টেকে করে সঙ্গে নে যাই। 

কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাজের গন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে 

তা দূর কর্বো। 

(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ |) 

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়ে আতরের শিশি লইয়া বাকৃস পুনরায় 
বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ, যদি কেউ আসে তো বলিস্যে আমি 

এখন জপে আছি। 

রাম। যেআত্ে । 

| প্রস্থান। 
ভক্ত । (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আ:! গদা বেটাষে এখনও 

আস্চে না? বেটা কুড়ের শেষ । 

( গদার পুনঃপ্রবেশ। ). 

কি হলো রে? 
গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন । 

তক্ত। তবে চল্যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান 
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এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির | 

( বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ । ) 

বাচ। ও হানিফ! 

হানি। জী। 

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির ; এখনো তো! দেখছি কেউ আসে 

নি। তা চল, আমরা এ অশ্বখ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে 

থাকি গে। 
হানি। আপনার যেমন মর জি | 

বাচ। কিন্ত দেখ, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, “তুই চুপ. করে 

বসে থাকিস্। | 

হানি। ঠাহ্ছর, তা তো থাকৃপো ; লেকিন্ আমার সাম্নে যদি আমার 

বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো 

আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিড়ে ফেলাবো ! 

আমার তে। এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্রা এলাকায় ঘরের 

ঠ্যাকনা! করিছি। 

বাঁচ। (স্বগত ) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, 

না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ, 

হানিফ. অমন রাগলে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির 

হয়ে থাক্। 

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাছর! আমার লহ গরম হয়ে উঠতেছে, 

আর হাত দুখান। যেন নিস্পিস, কত্তেছে,একবার শালারে এখন পালি 

হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিলয়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি? 
বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস, 

তবে আমি চল্যেম। ( গমনোগ্যত )। 

হানি। আরে, রও না,ঠান্থর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও 

দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তাহলি আখেরে তো শালারে 

শোধ দিতি পারবো 1 
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বাচ। হা, তা পারবি বৈ কি। ও 
হানি। আচ্ছা, তবে চল, তূমি যা! বলবে তাই করবে৷ এখনে । 
বাচ। তবে চল. এ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে। 

এ [ উভয়ের প্রস্থান । 

( ফতেমা ও পুটির প্রবেশ । ) 

ফতে। ওপুটি দিদি! মোরে একোথায় আনে ফ্যালালি? না 
ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে। 

পুটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তে ছু কোশ পাঁচ কোশ 
যেতে হবে না। তা! এইখেনে দাড়া না। কত্তাবাবু ততখন আস্থন। 

ফতে। না ভাই, যে আদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি 
মোরা! ছুটিতি কেমন কোরে থাকৃপো ? 

পুটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন 
ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। 

(পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এর যে আর আসা হয় না। 
ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো! না। 

( গমনোগ্ভত। ) 

পুটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আমর, ছুড়ী! আমি থাকলে 
কি হবে? (ন্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? 
তালশীস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে), 
তুই, ভাই, আর একটুখানি ফাড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে। 

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদৃমি এ 
কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্ত রাখ. পে না। 

পুটি। আরে, মিছে ভয় করিস কেন? সে কেমন করে জান্তে 
পারবে বল.) সেকি আর এখানে দেখতে আসছে? তা এতে 
ভয়ই বাকেন? একটু দাড়া না। (সচকিতে স্গত) ও মা এ মন্দিরের 
মধ্যে কি একটা শব্ধ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।) 

ফতে। (বিষ ভাবে) তুই যদি ন৷ ছাড়িস ভাই তবে আর কি 
করবো) এখনে আল্লা যা করে! তা চল. মোরা এ মসজিদের মদ্দি যাই; 
আবার এখানে কেট! কোন দিক্ হতে দেখ তি পাবে। 
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পু'টি। না ন। না, এই ফাকেই ভালো। (স্বগত ) আঃ, এ বুড় ডেক্রা 
মরেছে না কি? 

ফতে। (সচকিতে ) ও পুঁটি দিদি, এ দেখ দেখি কেছুব্জন আস্চে 
আমি ভাই এ মস্জিদের মদ্দি নুকুই। 

পুঁটি। না লো! না, এখানে দ্রাড়া না । আমি দেখ.চি, বুঝি আমাদের 

কন্তাবাবুই বা হবে। ( দেখিয়া! ) হা! তো, এ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদ। 

আস্চে। আঃ বাছলেম। | 

ফতে। না ভাই, মুই যাই। 
পঁটি। আরে, দাড়া না; যাবি কোথা? 

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ | ) 

পৃটি। আঃ, কত্বাবাবু, কতক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। 
আপনি দেরি কল্যেন বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই । 

ভক্ত। হ্যা, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে-__তা এই ঘে আমার মনো- 
মোহিনী এসেছেন । (স্বগত ) আহা, যবনী হোলো তায় বয়্যে গেল কি? 

ছু'ড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষী! এ যে আস্তাকুড়ে সোণার চালড়! 

(প্রকাশে গদার প্রতি ) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাড়া তো যেন এদিকে 
কেউ ন। এসে পড়ে । 

গদা। গদা যে আজ্ঞে। 
ভক্ত। ও পঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ.চি রে, আমার দিকে একবার 

চাইতেও কি নাই? (তের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে ছুটে! কথ। 
কও, আমার জীবন সার্থক হউকৃ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !__তায় 
লজ্জা কি? ্ 

গদা। (স্বগত ) আর ও নাম কেন? এখন আল্ল। আল্লা বলো। : 
তক্ত। আহা! এমন খোঁস্-চেহারা কি হানফের ঘরে সাজে ? রাজরাগী 

হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায় । ্ 
“ময়ুর চকোর শুক চাতকে ন! পায়। 
হায় বিধি পাকা আম দাড়কাকে খায় ॥৮' 

& 
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বিধুযুখি, তোমার বদনচন্ত্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল 
হোলো (আঃ! 

পৃটি। (স্বগত) কত্বা আজ বাদে কাল শিলঙ্গে ফুঁকবেন, তবু 
রমসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও 
থাকে গ1? (প্রকাশে ) কত্বাবাবুঃ ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি 
ওসব বোঝে 

ভক্ত । আরে, তুই চুপ কর্ না কেন? 
পৃটি। যে আজ্ে। | 

... ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা 
থেকে নিয়ে চল্। 

পটি। আমর্, একশো বার এ কথা? বাবু এত করে বল্চ্যে তবু 

কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না,_ 
কথায় বলে “তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইন্টি।” কত্তাবাবুকে পেলে 
কত বামুণ কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের 
জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে 

পড়েছিস্ ! 
ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্মি আসে 

এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই । 

ভক্ত । (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি 

আর বীচবো কিসে ?-তুমি আমার প্রাণ_তুমি আমার কলিজে- তুমি 
'আমার চর্দো পুরুষ! 

“তুমি প্রাণ, তুমি ধন, রনি তুমি জন, 
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো। 

যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোম। কাছে, 

ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।” 

ভা দেখ ভাই, বুত বল্যে হেলা করো! না; তুমি যদি চলে যাওতা৷ হলে আর 
আমার প্রাণ থাকৃবে না। ৮. 

গদা। (স্থগত ) ভেলা মোর ধন্রে? এই তো বটে। 

পটি। কত্তাবাবু, কতির ভয় হচ্যে ষে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে 
পায়; তা এ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়। 
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ভক্ত । ( চিস্তিত ভাবে) আ্যা- মন্দিরের মধ্যে ই) তা ভগ্নশিবে 

তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অগ্লরীর জন্মে 

হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার? | 

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম ছুরাচার? (সকলের 
ভয়।) 

ভক্ত। ( সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া) আযা আ-আ-আ- আমি না! 
ও বাবা! একি? কোথা যাব! 

পঁটী। (কম্পিত কলেবরে ) রাম__রাম__রাম__রাম! আমি তখনি 
তজানি-রাম-_রাম- রাম! 

ভক্ত । ওগদা! কাছে আয়না। 

গদা। (কম্পিত কলেবরে ) আগে বাঁচি, তবে_ 

( নেপথ্যে হুস্কার-ধবনি | ) 
পুটি। ই--ই-_ই-ই! (ভূতলে পতন ও মুচ্ছা।) 
ভক্ত। রাধাশ্যাম-রাধাশ্যাম !-_-ও মা গো-_কি হবে! 
(নেপথ্যে।) এই দেখ নাকি হয়? 

তক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, 

দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অগ্টাঙ্গে প্রণিপাত। ) 

(ওষ্ঠ ও চিবুক বন্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটা- 
ঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠাদেশে বয় মুষ্ট্যাঘাত এবং 

পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান । ) 
ভক্ত। আঁ আআ! | 

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ- “মায়ের এই তো বিচার 

বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে,” এবং 

প্রবেশ।) 

গদা। ( দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাচলেম ; 
বামুপের কাছে ভূত আস্তে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! 
ভূতের হাত এমন কড়া । ১... ৃ 

বাচ। একি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন ?_-হুয়েছে 

কি? আা? 

ধা 

ও 
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ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোখান করিয়া) কে ও? বাচপোৎ 
দাদা নাকি? আ:; ভাই , আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি? তুমি 
যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে। 

পঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম_রাম-রাম-_রাম ! 
গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ,। 
পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, 

আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাকূলে অনেক রোজগার হবে! 
( বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্চাজ্জি মোশাই এখানে 
এসেছেন। | 

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোগানির 
শব্দ শুনে এলেম । তা বলুন্ দেখি ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ সময়ে 
এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখছি হানিফ 
গাজীর মাগ,। | | 

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাচলেম, এখন আর এক দিকে যে 

বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো 
সকলি বুঝেই, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম করেছিলেম 
তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে 
বল্চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায়। 
বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই 
পোড়বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি 
বল্বো। 

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হালেন বড়মানুষ__রাজা; আর 
আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্গত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনাস্তেও 
অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য রি 
করেছি ?- 

ভক্ত। হয়েছে হয়েছে, ভাই ! আমি কল্যই তোমার সে ব্রন্ধত্র 
জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাছধে আমি যংসামান্য কিঞ্চিৎ 
দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও - পঞ্চশটি টাকা দেবো 
কিন্ত এই কর্ণটি কর্যো যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ 
না হয়। 



বুড় সালিকের ঘাড়ে রে? ৬১ 

বাচ। (হাস্তমুখে) কত্তাবাবু, কন্মট। বড় গহিত হয়েছে অবশ্থাই বলতে 

হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো 

এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ইই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই ব রা 

প্রয়োজন কি ?-তার জন্তে নিশ্চিন্ত থাকুন। 

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ । ) 

হানি। কত্বাবাবু, সালাম করি। 

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) একি! আযা! এ আবার কি 

সর্বনাশ উপস্থিত ? ্ 
হানি। (হাম্যমুখে) কন্তাবাবু, আমি ঘরে আস্তে ফতিরি তল্লাস, 

কল্লাম, তাসকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকি পটির সাতে 

আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি টুড়তি আস্তে পড়িছি। +আপনার যে 
মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি 

তো ফতি, ওর চায়েও মোণার চাদ আপনারে আন্তে দিতি পান্তাম, তা 

এর জন্তি আপনি এত তজদি নেলেন কেন? তোবা! তোবা! 
ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নঅভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, 

তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্নি তার 

বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ 

তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপ,এ কথা যেন আর প্রকাশ না 

হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি ! 
হানি। সে কিঃ কত্তাবাবু?-আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল, 

পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর 

কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটমগো 

কতিই হা.বে। |] 

ভক্ত । সর্ধবনাশ!-বলিস কি হানিফ? ৪ বাচপোৎ দাদা, এইবারেই 

তো গেলেম। ভাই, তুমিনা রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার 
হানিফকে তুমি ছুটে কথা বুঝিয়ে বলো। 

বাচ। (ঈষৎ হাহ্যমুখে ) ও হানিফ, একবার কে আয় দেখি, 
একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্খে লইয়া গোপনে কথোপকথন। ) 



৬২ .. মধুন্দনগ্রন্থাবলী, 

ভক্ত । রাধে--রাধে-_রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো 

অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে 
পৃথিৰী ছু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে 

খত, এমন কর্মে আর নয়। | 

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্ত বদনে) কেন, কত্বাবাবু?--নাড়্যের 

মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না? 

ভক্ত। দুর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্বনাশ 

উপস্থিত! ্ 
ফতে। সেকি কত্বাবাবু?--এই, মুই আপনার কল্জে হচ্ছেলাম, 

আরে! কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও। 

তক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘগ্য কর্ম্টটাই আজ অবধি দূর 
কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রমাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়! 

গর্দভ আর নাই। 
গদা। (জনাস্তিকে ) ও পিসি, তবেই তো গদার পেস! উঠলো! 

পুটি। উঠুক বাছা ;গতর থাকে তো৷ ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে 

মাষে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তাহলে কিআমি এ 

কাজে হাত দি? | 

বাচ। (অগ্রসর হইয়া!) কন্তাবাবু আপনি হানিফকে ছুটি শত টাক! 

দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়। 
ভক্ত । দু-শো টা-কা! ও বাৰা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। 

বাচপোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না? 

বাচ। আজ্ঞেনা এর কমে কোন মতেই হবে না। 

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি 

বিবেচনা করে দেখলেম যে একন্ধের দক্ষিণাস্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। 
যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। 
এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্বো। আমি যেমন অশেষ দোষে 
দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের 

কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন ছুর্দতি যেন আমার আর কখন 
না ঘটে। 



বুড় সালিকের ঘাড়ে রে ও 

বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্ত ধর্ম ধোয়া। 

: পুণ্য খাতায় জমা শুন্য, তগ্ডামিতে চারটি পোয়া। 

শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুড়িয়ে খোয়ের মোয়া । 

যেমন কন্ম ফল্লো ধর্ম, “বুড় সালিকের ঘাড়ে রোয়া ॥” 

| [ সকলের প্রস্থান। 

€(যবনিকা পতন । ) 

সনাপ্ত 
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ভূমিকা 
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুশ্দন তাহার 

্বশ্রেষ্ঠ নাটক “কৃষ্ণকুমারী” লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে সে 
গের স্ববিখ্যাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্ 
ক্ষোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ স্তাহারই উৎসাহে মধুস্দন পুনরায় নাটক- 
চনায় হস্তক্ষেপ করেন । এ বিষয়ে “জীবন-চরিত'-লেখক বলিয়াছেন__ 

**'কেশব বাবুর অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মু 
হইয়| মধুঙ্দন তাহার একাস্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন । শন্সিষ্ঠ ও একেই কি বলে সভ্যতা 
রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নুতন 
নাটক রচনার সঙ্কল হৃদয়ে উদ্দিত হইলে মধুক্দরন প্রথমে মহাভারতীয় স্ুভদ্র-উপাখ্যান 
অগিব্রচ্ছদ্দে লিখিয়া তাহ! কেশব বাবুকে দেখিবার জন্ত পাঠাইয়ান্িলেন। কিন্ত, 
কাব্যাংশে সুন্দৰ হইলেও, তাহ! অভিনয়ের উপষোগী হইবে না, কেশব বাবু দত্ত 
নাটক সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুস্থদন ইহার পর সম্রাট 

আলটামাসের দুছিতা, স্বলতান]| রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক 

আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজ। বতীন্দ্রমোছন 

ঠাকুর ও রাজ! ঈশ্বরচন্্র সিংহকে দেখাইবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান- 
চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের শ্রীতিকর হুইবে না ভাবিয়া 

রিজিয়া সম্বন্ধেও তাহার কেহই উৎলাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিজিয়ার 

পরিবর্তে কোন হিন্দু এতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচন|! করিলে তাহ! 

অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা,ভাহার! ষধূন্থদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
কেশব বাবূ মধূঙ্ছদনকে লিখিয়াছিলেন যে, “রাজপুত জাতির ইতিহাস এক্সপ বিস্তৃত 

ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, যধুন্থদনের ন্যায় প্রতিভাবান্ পুরুষ তাহ হইতে অনাব্াসেই 
্ন্থরচনার উপষোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।” ইছা৷ হইতেই মধূন্থদন 
কষ্চকুমারী রচনায় প্রণোদিত হুইয়াছ্িলেন। মধূন্থদ্ননকে লিখিত কেশব বাবুর সেই 
পত্র নিষ্বে সন্নিবিষ্ট হইল ১-_ 

[ড় 098 10066, , ্ 

[109 ৪5001818 ০01 ০01 01218 8৪:100809 ০%৪: 60 ০0610015 108)0 
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স00)৪ 809061010869]% 

10691701) 01181701% 051080]5, 

-“জীবন-চরিত)+ পৃ. ৪৩৮-৪২। 

কেশব বাবুর এই পত্র সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্বষ্টাব্বের' আগষ্ট মাসের প্রথমেই 
লিখিত। মধুুদন পত্রপ্রাপ্তি মাত্রেই টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে নাটকের 
উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মনোনীত করেন। 

এ বৎসরের ৬ আগষ্ট আরম্ত করিয়া ৭ সেপ্টেম্বর তিনি “কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা! 

সমাপ্ত করেন। ১৮৬০ হ্রী্টাকের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হইলেও প্রায় এক 
বংসর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ষের শেষ ভাগে “কৃষ্ককুমারী নাটক' পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল-_ 

কষ্ণকুমারী নাটক | / শ্রীয়াইকেল মধুক্দন দত্ব / প্রণীত | / আপরিতোবাদ্বিহ্ষাং 
ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানং | / বলবদপি শিক্ষিতানামাত্ব্প্রত্যয়ং চেতঃ॥ / 

কালিদাস। কলিকাতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে 
্্যান্ছোপ, যন্ত্রে বস্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। / 

কেশবচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ মধুলদন নাটকটি তাহাকে উৎসর্গ 
করেন। কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞত! 
স্বীকার করিয়াছিলেন-_ 
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_ _“জীবন-চরিত,* পৃ. ৪৭০। 

যোগন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,_“কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত” (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, 

মাত্র ছুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন। (“মধু-স্বৃতি” পৃ. 
৩০২-৩)। নগেন্্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, “মঙ্গলাচরণে” 
মধুন্দন স্বয়ং লিখিয়াছেন__ 

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্ঘ রচন! পরিত্যাগ করিয়াছি । অমিত্রাক্ষর 

পদ্ধই নাটকের উপযুক্ত পন্ত ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পণ্ত এখনও এ দেশে এত দুর পর্য্যন্ত 
প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বাক নাটকের মধ্যে সম্িবিষ্ট করিয়। লাধারণ 
জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। 

'কৃষ্ণকুমারী নাটকের যুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহন 
করিয়াছিলেন। এই নাটক সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহা 
পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত; 'শন্সিষ্ঠা নাটক' ও পগ্মাবতী'র গ্যায় ইহাতে সংস্কৃত 

আদর্শ অবলম্ষিত হয় নাই । সঙ্গীতগুলি সব কয়টিই নেপথ্যে গেয়। “পদ্মাবতী! 
রচনার পর তিনি রাজনারায়ণ বস্তুকে লিখিয়াছিলেন ( ১৫ মে, ১৮৬৭ )-- 

[1] 800010 115 60 তা69 06081 107800985 ০০ 008 2986 83৪0190 

1 81181] 00% 81107 00588] 60 1709 10000. 00দমা] 195 6108 002 ০01 
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[1098৮:০. “মধু-স্থৃতি১১ পৃ, ৩০১। 

'কষ্ণকূমারী নাটকে' এই আদর্শ অবলম্থিত হইয়াছিল । 

মধুন্দনের জীবনীকারের৷ “কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে বাংলা তাষায়' সর্বপ্রথম 
“বিষাদাস্ত” নাটক বলিয়াছেন। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২৫৮ বঙ্গাকে 
(১৮৫২ খ্রী্টাকে ) যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্তের “কীর্িবিলাম নাটক" প্রকাশিত হয়। 
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ইহা পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত একটি “করুণাভিনয় প্রবন্ধ”। এই নাটকের “ভূমিকা” 

গ্রন্থকার বিয়োগাস্ত নাটক রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দৌদামিনী ও রাজপুত্রের যুগপৎ মৃত্যুতে নাটকটি 

অতিশয় বিষাদাস্ত হইয়াছে। ১৮৫৬ শ্রীষ্টার্ষে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 

“বিধবা বিবাহ নাটক'ও বিয়োগান্ত। বিধবা! স্থলোচনার বিষপানে আত্মহত্যায় 

এই নাটকের পরিণতি ও সমান্তি ঘটিয়াছে। স্ৃতরাং “কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে 

প্রথম বিষাদাস্ত নাটক কিছুতেই বলা চলে না। তবে প্রথম “এঁতিহাসিক” 

বিষাদাত্ত নাটক বলিলে ভূল হইবে না । 

“কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচনা ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক সংবাদ বিভিন্ন 

সময়ে বধ্চুদের নিকট লিখিত মধুস্দনের পত্রে আছে। তন্মধ্যে কেশবচন্ত্র 

গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলগি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমরা 

নিয়ে “কৃষ্ণকুমারী নাটক' সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাংশ “মধুশ্মৃতি' (১ম সং) 

হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কেশবচন্দ্র গঙ্ষোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি 

সর্বাগ্রে উদ্ধত হইল ; শেষের পত্রগুলি রাজনারায়ণ বস্নকে লিখিত । 

(ক) মধুন্থদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে-_ 
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১৪ মধুদ্দন-গ্রস্থাবলী 

উপরোক্ত পত্রাবলীতে “কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুদ্ুদন 
যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ সত্য হইয়াছিল। “কৃষ্ণকুমারী 
নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার 

অস্পষ্ট আভাস পত্রে আছে। “কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রতি এই অবহেলার জগ্যাই 
মধুলুদন কয়েকটি নাটকের খসড়া প্রস্তত করিয়াও রচনা সম্পূর্ণ করেন নাই। 
শোডাবাজার নাট্যশালায় ( শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ) 
১৮৬৭ থীষ্টাবের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার “কৃষ্ণকৃমারী নাটক" সর্বপ্রথম অভিনীত 

হয়। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস? (২য় সং, 
পৃ. ৬৩-৬৪) হইতে এই অভিনয়ের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-_ 

'**গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের দল সন্ত্রস্ত ও 

ুনির্ববাচিত দর্শকদের সমক্ষে বাবু মাইকেল মধুন্থদন দত্ব-প্রশীত সুপরিচিত বিষ্োগান্ত 
'কষ্খকুমারী" নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া! মকলকে আনদ্দিত করেন। 

'কৃষ্ণকুমারী" বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক ।".'নাট্যমঞ্চে এই 
নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথ! নয়। এজন্য শোভাবাজারের 
অভিনেতাদের যে-সকল ক্রটিবিট্যুতি হইয়াছে, সেগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখা! উচিত। 
কোন অভিজ্ঞ শিক্ষার্দাতার সাহাধ্য ব্যতিরেকে বাহা কর! সম্ভব, তাহার! তাহা 

করিক়াছেন।'''এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে-্াহার| ধনদাস, মনিকা, ভীমসিংহ, 

বলেন্দ্র ও সত্যদাস-চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাছাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা 

আছে। চেষ্টা করিলে তাহার] কালে দুদক্ষ অতিনেত1 হইবেন, সে-বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই। (“হিন্দু পেটুরিয়ট? হইতে অনুদিত) 
কৃষ্কুমারী' নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি 

তালিক। মহেম্্রনাথ বিস্তানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ” পুস্তকে দেওয়| আছে | আমর! 

তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি।__ 

( পুরুষগণ ) 
ুত্রধার *** বাবু ক্ষেত্রমোছন বন্ধ 
ভীমসিংহ ( উদয়পুরের বাণ!) ্রবিহারীলাল চটোপাধ্যায় 
বলেন্ত্র সিংহ (এঁ রাণার ভ্রাতা) বাবু প্রি়মাধব বন্ধু মল্লিক 
সত্যদাস (রাণার মন্ত্রী) কুমার আনম্বকষ 
জগৎ সিংহ ( জয়পুর-মহারাজ ) ” শ্রীউপেম্্ক 
নারারণ মিশ্র ( জগৎনিংহ-মন্ত্রী) বাবু বেশীমাধৰ ঘোষ 
ধনদাস (মহারাজের পারিষদ ):  * ষণিযোহন সরকার 
দূত *১* » বেণীমাধব ঘোষ 
ভ্ত্য ১৭: . শ্রীজীবনক্চ দেব 
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(ম্ত্রীগণ ) 
কষকুমারী (রাণা-কন্তা ) কুমার ব্রজেন্ত্রক্ 
অহল্যা বাই (রাণার রাণী) কুমার অমরেন্্রক 
তপস্থিনী ** | প্রীউদয়কৃষঃ দেব 
বিলাসবততী (মহারাজের রক্ষিত বেশ্টা) বাবু হরলাল সেন 
মদনিক! (বিলাসবতীর পরিচারিক।) বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায় 

প্রথম সহচরী *** শ্রীহরলাল সেন 
দ্বিতীয় সহচরী প্র বাবু নকুড়চন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
জোড়াসাকো ঠাকুর-বাড়ীতেও করদারী নাটক" অভিনীত হইয়াছিল; 

এই অভিনয়ে জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়_ম্যাশনাল থিয়েটারে 
'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ষের ১২এ ফেব্রুয়ারি শনিবার, 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভীম সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ রজমঞ্চে ইহাই 
াহার প্রথম আবির্ভাব। গ্রেট ন্যাশনাল খিয়েটারও “কৃষ্ণকুমারী নার্টকো'র 
(২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৪ ) অভিনয় করিয়াছিলেন। 

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে “কৃষ্ণকুমারী নাটকের আর একটি অভিনয় উল্লেখযোগ্য । 
মধুস্ুদনের মৃত্যুর পর তাহার অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্লে গ্যাশনাল 

থিয়েটার কর্তৃক ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ তারিখে কলিকাতার অপেরা হাউসে মহা 

সমারোছে “কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে হিন্দু ম্যাশনাল 
থিয়েটারের অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী-প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতাও 
যোগদান করিয়াছিলেন । মহাকৰির উদ্দেশে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত এই গানটি 

সর্বপ্রথমে গীত হয় ৫ 

বাগেশ্রী__আড়াঠেক। 

কে রচিবে মধূচন্ত্র ষধূকর মধু বিনে। 

মধূছীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে । 
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রূলস্থলে, 

কুমারী কঞ্চ1-কমলে, মোছিতে ধনে । 

ৰীরযদে অন্থনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে, 

কাদিবে প্রমীল1 মনে, কেলিবিপিনে ॥ 

স্*গিরিশ-গীতাবলী, ১ম ভাগ (২য় সং), পূ. ৪৫৬| 



১/০ মধুদ্দন-গরন্থাবলী 

মধুদ্দনের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। 
প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে ( পূ. ১১৫ ), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭২ সালে ( পৃ. ১১৫) 

ও তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে (পৃ. ১১৮) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের 
পুস্তকে খু'টিনাটি পরিবর্তন আছে, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়েরই পুর্ণ 
মাত্র । অনাবশ্ক বোধে পাঠতেদ দেওয়া হইল না। 



মঙ্গলাঢরণ 

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, 

মহাশয়েঘু। 

মহাশয়! 

আমি এই অভিনব কাব্য আপন!কে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক 

বঙ্গদেশীয় নট-কুলশিরোমণি ; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত 

থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্া, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় 

পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার মদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক 
জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন। 

আমাদিগের পরমাত্ীয় রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে 

পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দুর ক্ষতি হইয়াছে; তাহা 

দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরস| করি, যে মৃত 

রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য 

মহাশয়ের যত্বুবান হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজ! মহাশয় আমাকে যে কত 

দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর 

এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা 

প্রকাশ করিলেন? 

এ কাব্যেও আমি নঙ্গীত ব্যতীত পছ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। 
অমিত্রাক্ষর পছ্ধই নাটকের উপযুক্ত পদ্ভ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য, এখনও এ দেশে 
এত দূর পর্ধ্যস্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপুর্বক নাটকের মধ্যে সন্গিবিষ্ 
করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে 
আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গছ অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, 
বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রুপ হওয়া ম্বুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব 

কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, 

পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি । 
গ্রন্থকারত্যা 

নিবেদনমিতি। 



নাট্রোল্লিখিত ব্যকিগণ। 

ভীম সিংহ উদয়পুরের রাজা 

বলেন্্র সিংহ ** "৮ রাজভ্রাতা। 

সত্যদাস ১০৮ 22 রাজমন্ত্রী | 

জগৎ সিংহ "1 2 জয়পুরের রাজ। ৷ 

নারায়ণ মিশ্র * 2 তা রাজমন্ত্রী। 

ধনদাস ২০2 তা রাজসহচর । 

অহল্যা দেবী .... ৮ তি 0 ভীম সিংহের পাটেশ্বরী ৷ 

কৃষ্ণকুমারী "1 ঠা গা ভীম সিংহের ছুহিতা। 

তপস্ষিনী। 

বিলাসবত্তী। 

মনিকা! । 

ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি । 



ৃ্াুমারী নাটক 
উনের 

প্রথমা 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

জয়পুরস্ষ্রাজগৃ ছ। 

( রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ |) * 

রাজা। আঃ কি আপদৃ! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও 
বিশ্রাম কত্বে দেবে না? তুমিই ঘা হয় একটা বিবেচনা করগে না। 

ম্ত্রী। মহারাজ, অনস্তদ্দেবই পৃথিবীর ভার সব্ধদা সহা করেন। তা 
আপনি এতে বিরক্ত হবেন না। 

রাজা। হা! হা! মন্ত্রির, অনস্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি 
প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুয্য মাত্র; 
আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম-_এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা 
ছুফর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। 'এ সকল পত্র না 
হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে, ছানি কি? যবনদল কিছ্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য 

ত এই মুহূর্তেই এ নগর আক্রমণ কত্যে আসৃচে না__-_ 

( ধনদাঁসের প্রবেশ ) 

আরে, ধনদাস 1? এস, এস, তবে ভাল আছ ত? 

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে 
এর কি অমঙ্গল আছে? | 



৪ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 

ম্ত্রী। ( স্বগত ) সব প্রতুল হলো--আর কি? একে মনসা, তায় আবার 

ধুনার গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্ম্ই হবে না। দূর হোক! 

এখন যাই । অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ কর। পণ্ড পরিশ্রম । 

[ প্রস্থান । 

রাজা । তবে সংবাদ কি, বল দেখি? 

ধন। (সহাম্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্তবনের প্রায় সকল ফুলেই 
আপনার এক একবার মধুপান কর! হয়েছে, নৃতনের মধ্যে কেবল ভেরেওা, 

ধুতুর৷ প্রভৃতি গোটা কত কদধ্য ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে 
মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না। 

রাজা। সেকিহে? সাগর বারিশূন্য হলো! না কি? 

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্তয অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে 

কি আর বারি থাকে ?. 

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি? 

ধন। আজ্ঞা, তার জগ্ঘে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা 
ত নয়, সাতটা সাগর আছে! | 

রাজা। ধনদাস, তোমার কথ শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। 
তবে এখন উপায় কি, বল দেখি? 

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করচি। আপনি অগ্রে এই 
চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে 
দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম। 

রাজা। ( চিত্রপট অবলোকন করিয়া ) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্তি হে? এমন 
রূপ ত আমি কখন দেখি নাই। 

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর 
কেউ কখন দেখে নাই। 

রাজা। তাইত! আহা! কি চমতকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ 

কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি 
বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই। 

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় মাধারণ ব্যাপার 



কৃষ্ণকুমারী নাটক ৫ 

নয়) এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে । এর চারি দিকে রদ্রচত্র অহনিশি ঘুরছে । 

একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না। 

রাজা। কেন? বৃত্তাস্তট৷ কি, বল দেখি শুনি? 

ধন। আজ, মহারাজ--_ 

রাজা। বলই নাকেন? তায় দোষকি? 

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা_--এ'র নাম কৃষ্ণকুমারী ! 

রাজা। (সসম্ত্রমে ) বটে? (পট অবলোকন করিয়া ) ধনদাস, তুমি যে 

বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে 

শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশ£ঃমৌরভে এ ভারতভূমি চির 

পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অন্ন্পমা কামিনীর সম্ভব নাহলে আর কোথায় হবে? 

যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের স্থজন করেছেনঃ তিনিই এই 

কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে স্থ্টি করেছেন। আহা, দেখ, 

ধনদাস-_-_- : 

ধন। আজ্ঞা করুন। 
রাজা । তুমি এ বংশনিদান বাপপা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত? 

ধন। আজ্--ন]। 

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ নাম দিয়াছিল; তার 

যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি 

দেখলেই বিলক্ষণ জান। যায় ! 

ধন। কেমন করে, মহারাজ ? 
রাজা । মরু মূর্খ ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন 

কিন? 

ধন। (স্বগত ) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন একে কোন 

ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়! 
রাজা । দেখ, ধনদাস | 

ধন। আজ্ঞা! করুন, মহারাজ ! 
রাজা । তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও---__ 

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে 

মকলই মহারাজের । তবে কি না-_তবে কি না 
রাজা। তবেকি, বল? 

৪ 
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ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই 

দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই 

আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন । 

রাজা। বেশ ত। তোমার বাদ্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে? 

ধন। (ম্বগত্ত)) আর যাবে কোথা 1 এইবার ফাদে ফেলেছি। (প্রকাশে ) 

আজ্ঞা, তা হবে মা! কেন? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে 

নাদেবেন কেন? ভবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু 

অধিক বোধ হয়। 

রাজ]। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ব। ভাল, বল দেখি, 

তোমার বান্ধব কত চান? 

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্বু বটে? তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে) 

মহারাজ, তিনি বিশ সহত্র যুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে 

ব্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাকে ষোল সহত্র মুদ্রা পর্য্স্ত দিতে 

চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি---_- 

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে । আমি কোষাধ্যক্ষকে 

এক পত্র দি; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ? 

এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই । 

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রত্তত করে দি। 

রাজা। তবে আন। 

ধন। যে আজ, আমি এলেম বলে। 

[ প্রস্থান। 

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীম সিংহের যে এমন একটি নুদ্দরী কন্যা 

আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না । হে রাজলগ্ষি, তুমি কোন্ খষিবরের 

অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বান কচ্যো। ? | 

 (মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাঁসের পুনঃগ্রবেশ |) 

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ-_স্বগত ) 
মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো৷। এখন দেখ! যাক, শেষট! কিরূপ দাড়ায় । 

কৌশলের ক্রটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের 
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রাব্রবাসই লাভ | আর মন্দই বাকি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ 

পাত হলো! 
রাজা । এই নাও। ( পত্রদান।) 

ধন। মহারাজা, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ! 
রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রতু প্রদান কল্পে, এতে তোমার কাছে 

শামি চিরবাধিত থাকলেম। 

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি 

এদাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্রটি লাভ হয়। 

রাজা। ( উঠিয়া) বল কি, ধনদাস1 আমার কি এমন অনৃষ্ট হবে? 
ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা 

প্রকাশ করবামাত্রেই, আপনার সে আশ! ফলবতী হবে, সদ্দেহ নাই । আপনার 

ুর্বপুরুষেরা এ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, 

রূপে, গুণে সর্ধপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র । যেমন পঞ্চালদেশের 

ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্কে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, 
আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরাপ হবেন । 

রাজা । হা-_-উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্ধপুরুষেরা বিবাহ করেন 

বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী; যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত 
ইন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না। 

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্ধ্যবংশচুড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের 

গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিশ্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। 
জনক রাজ! কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন? 

রাজা । (চিত্ত করিয়। ) আচ্ছা-__তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি। 

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ। 

[ প্রস্থান । 

রাজা। (স্বগত ) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হত্তক্ষেপ 
করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম 

সফল হবে। ( উপবেশন। ) | 

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ। ) 

ন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কথানি রাজসম্মুখে পাঠ করি। 
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রাজা । (সহান্ত বদনে ) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। 
এখন বসো । তোমার সঙ্গে আমার অন্ত কোন কথা আছে। 

মন্ত্রী। ( বসিয়৷ ) আজ্ঞা করুন। 

রাজা । দেখ, মন্ত্রিরর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সম্মতি 
আছে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হা আছে। 

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান! 
ন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে। 
ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণ নাকি পরম সুন্দরী ? 
ন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্জসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমগ্ুলে অবতীর্ণা হয়েছেন! 
ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর 

বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার ! 
ম্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যংকিঞ্চিং বাধা আছে। 

রাজা । কি বাধা? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই 

রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে 

লোকাস্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় 

শুনেছি যে, সে দেশের বর্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্ঠার পাণিগ্রহণ 

কত্যে ইচ্ছা করেন। 

রাজা। বটে? বামন হয়ে টাদে হাত। এই মানসিংহ একট। উপপত্ীর 

দত্তক পুজ, এ কথা সর্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার রাজকুমারীকে বিবাহ কত্যে 
চায়? কি আশ্চর্য! ছ্রাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্র 
তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকম্যাকে বরণ করবো। 
( উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত 
প্রতিফল ন৷ দিয়! ক্ষান্ত পাব না! 

মন্ত্রী। ধর্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল 
চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। 

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল। তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে 
ভেবে একেবারে বাতুল হলে। এক যে দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিষহীন 
ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী। 
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যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ । তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত 
প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে ? 

ধন। ( জনাস্তিকে ) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না? 
রাজা। (জনাস্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সন্বংশজাত 

ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে ) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে 

উদয়পুরে পাঠায়ে দাও । 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! (ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, আপনি তবে 

আমার সঙ্গে আম্বন। এ বিষয়ে য! কর্তৃব্য সেট! স্থির করা যাকগে। 

রাজা । যাও, ধনদাস, যাও। ও 

ধন। যে আত্ঞ।, মহারাজ । 

[ মন্ত্রী এবং ধনদাঁসের প্রস্থান । 

রাজা । ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) আহা, এমন মহার্থ রত্ব কি আমার 

ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন । ধনদাস অত্যন্ত মুচতুর মানুষ; 

ও যদি সৃচারুরাপে এ কর্মট। নির্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে? 

( ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ |) 

ধন। মহারাজ, 

রাজা। কিহে, তুমি যে আবার ফিরে এলে? 
ধন। আজ্জা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একট! কথার এক্য হচ্যে না। 

তারই জন্যে আবার রাজসম্মুথে এলেম । 

রাজা। কি কথা? 

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল 

হয়) কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থের 

ব্যয় হবে। 

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধহলে লোকের এমন বুদ্ধিই ঘটে! তবে 
মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও? 

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে। | 
রাজা। কি লঙ্দার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, 

তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ক্রটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে । 
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ধন। আজা, তার সন্দেহ কি? এ দামও তাই বলছিল । 

রাজ্জা । আচ্ছা-_তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক 

শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহ পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে 

কৃপণতা কল্যে কাষ হবে না। | 
ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও য়ং 

বৃহম্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন, যখন স্ুরপতি বাসব সাগর 

মন্থন কর্যে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহং 

ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ব হয়েছিলেন ? 

রাজা । দেখ, ধনদাস,_ 

ধন। আজ্ঞা! করুণ-_ 

রাঁজা। যেমন নলরাজা রাঁজহংসকে দময়স্তীর নিকটে দূত করে 

_ পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার 

কর্ম যেন নিষ্ষল ন1 হয়। 

ধন। মহারাজ, 'াপনার কর্ম সাধন কত্যে ষদি প্রাণ যায়, তাতেও এ 

দাঁস প্রস্ত ; কিন্ত রাজচরণে একটি নিবেদন আছে । 

রাজা। কি? 

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দৃত করে পাঠিয়েছিলেন, তার 

সোনার পাখ। ছিল; এ দাসের কি আছে মহারাজ? 

রাজা । (সহান্ত বনে) এই নাও। তুমি এই অন্ধুরীটি গ্রহণ কর। 

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ! 

রাজ্জা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অস্তই যাতে 

যাত্র। করা হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি 

এখন বিলাকাননে গমন করি । 

ধন। (ন্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা 

কর্ম তা হয়েছে। ( পরিক্রমণ ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন্। কোথায় 

উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত 

করা হলে। ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম ! 

একি সামান্য বুদ্ধির কর্ম! হা! হা! হা! বিশ“সহতর মুক্রা! হা! হা! 

হা। মধ্যে থেকে আবার এই অস্ধুরীটিও লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়। ) 

আহা, কি চমতকার মধিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি 
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কখন দেখেন নাই | যা হোক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! 
জ্যোতির্বেত্বারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্যে তার 

প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন; আমরাও রাজ-অন্ুচর ; তা আমর যদি 
রাজপৃজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তাএই তচাই] 
আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের 

মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়; কারো বা 

ছুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে 
দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন করোযে হৌক, আপনার 
কার্ধ্য উদ্ধার কর! চাই! ত না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে 

ফেলে, সেটা কি মানুষ? ছ'ঃ! তার মন তো বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! 
কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছ| সেই প্রবেশ কত্যে পারে! এরাপ লোকের 

ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে-পরকাল কি? পরকালে 

বাপ নির্ধবংশ-_-আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলোঁ হাত 
করিগে; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঠ সেটা আবার 

এক বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি। 

| প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

জয়পুর--বিলাসবতীর গৃহ 

(বিলাসবতী ।) 

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চ্ধ্য মহারাজ যে আজ এত বিলগ্ব কচ্যেন, 

এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল--আমি এ লম্পট জগংসিংহের প্রতি 

এত অন্ুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাম করবো, 
মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দামী হুলেম 

যে! আমি কি পাধীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা 

শা হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস ) 
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রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে জানে? 

( দর্পণের নিকট অবস্থিতি | ) 

( মদনিকার প্রবেশ |) 

(প্রকাশে ) ওলে! মদনিকে, একবার দেখ, ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ 

আরসিতে কেমন দেখাচ্যে? | 
মদ। আহা, ভাই, ষেন একটি কনকপপ্পা বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! 

তা ও সব মরুক গে যাক! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন 

দিয়ে শোন। | 
বিলা। কি,ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন ? 
মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে 

আনবেন? 
বিলা। কেন? কেন? সেকিকথা!? কি হয়েছে, শুনি-_ 
মদ। আর শুনবে কি? এ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল 

করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি 

আছে? 

বিলা। কেন? মেকিকরেছে? 
মদ। কি আর করধে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন 

মে তোমার ছিল; এখন সে অগ্য পথ ভাবচে। 

বিলা। বলিস্কিলো1? আমি তো৷ তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না। 

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ? 
বিলা। শুনবো না কেন? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামণি; তার নাম কে 

না শুনেছে? 

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের 

বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। 

বিল।। এ কথা তোকে কে বললে? 

মদ। কেন1 এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়ঃ এ কথা সকলেই জানে ! 
ধনদাস ষে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে। ওকি ও? 
ভুমি যে কাদতে বসলে? ছি! ছি! এ কথা শুনে কি কীদতে হয়? 
মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্, ষে তোমার সতীনের ভয় হলে ? 
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বিলা। যা, তুই এখন যা( রোদন )। 

মদ। ওমা! একি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি 

আপদ । আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা৷ হলে কিআর এ কথা তোমাকে 

শোনাই 1_-এ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ. ভাই, তুমি যদি এ বিষয় 

নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে 

কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ তুলবেন, না ধনদাস 

ডরাবে? ] 

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাড়াই। এ ধনদাস 

আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি। ) 

( ধনদাসের প্রবেশ ।) 

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে 

নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার 

মতেই শেষ মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, 

ধনদাঁসের ফাদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্মা আপন কর্ম্ঘটি ভোলেন না! এই 

ত আপাততঃ সৈন্দলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত 

কত্যে হবে ; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত 

লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়৷ ) বিলাসবতীর উপর 

মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন 

আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে 

কিনা স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী । ভাল--তা একবার দেখাই যাক না কেন? 

( গ্রকাশে )কৈ হে? বিলাসবতা কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না? 

( বিলাঁঘবতীর পুনঃপ্রবেশ। ) 

বিলা। কি হে, ধনদাস1 তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি? 

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই 

ভাবছিলেম ! 

বিলা। আমার অপরাপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে 

দিলে, বল দেখি? 
€ 
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ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু ছুটিই শিখিয়ে 

দিয়েছে । 
বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রম্িক পুরুষ 

হয়ে পড়লে হে? | 

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা 

পাষাণ মহারত্বের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস! 

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একথানা চিত্রপট বিশ 

হাজার টাকায় বিক্রী করেছ ? 
ধন। তআযা--তানা! এ_-এ কথা তোমাকে কে বললে! 

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত? 

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! 
আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে? 

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অস্ধুরীটি কোথায় পেলে! 

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? 

(প্রকাশে ) এ অন্থুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন । 

বিলা। বটে? তাই তবলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল 

পেলে যেমন যত্বে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্ত পেলে তেমনি 

যত রাখ, না? 

ধন। কেজানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। 

বিলা। না__তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর ছুটি 

নাই। আমি বলছিলেম কি, যে, মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে 

একেবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে 

যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের 

রাজকগ্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো 
ধন। (স্বগত)কি সর্বনাশ! এ বাধিনী আবার এ সব কথা কেমন 

করে শুনলে? 

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন? 

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বলত? 

বিলা। মিছে কথা বৈকি) আমি তোমার ধূর্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে 
টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব 
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কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যে না 
পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন! তা তুমি জান? 

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত? তোমার দোষ কি, ভাই? এ কালের 
ধর্ম! এ কলিকাল কিনা? একালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার 

করে! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন 

যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর স্থখভোগ কচো, সেটি কার প্রসাদে? তা এখন 
আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ ন। 

করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না? 
বিলা। হা-আমি কলিকালের মেয়ে বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি 

অবতার। তুমি আমাকে পূর্বের কথা স্মরণ করুয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব 
কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে 

আমার ধর্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ন্পাথে 
ছিলেম। এখন, ধনদাস, তৃমিই বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাদ 
পেতে ধরে এনে এ সোনার পিগুরে রেখেছে? (রোদন । ) 

ধন। (ম্বগত ) এ মেয়েমান্ুষটিকে আর কিছু বল! ভাল হয় না) এষে 
সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) 

আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তা তুমি আমার উপর 
এ বৃথা রাগ কর কেন? 

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে? 
ধন। তা আমি কেমন করে জানবো? 
বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত 

আর কে জানবে? 

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমামুষের এমনি বুদ্ধিই বটে! আরে 
মামি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়! তুমি 
কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! 
তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু। 

নেপথ্যে । ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে 

একবার ডাকচেন। | 

ধন। এ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন 
মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে 
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থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ 

ধনপতির ভাণগ্ার! (ন্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই 

তোমার মাথ! খেতে চললেম ! 
| 

[ প্রস্থান । 

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত ) এখন কি যে অৃষ্টে আছে কিছুই বল 

যায়না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না। 

(মদনিকার পুনঃগ্রবেশ। ) 

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে 

এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে। 

বিলা। আর উপায় কি? 

মদ। উপায় আছে বৈকি? ভাবনা! কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মত 

নুতুর মানুষ আর ছুটি নাই? কিন্ত এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। 

এসো, তুমি আমার সঙ্গে এমো। ও ৃষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়। 

বিলা। তবে চল। 

[ উভয়ের গ্রস্থান। 

ইতি প্রথমাঙ্ক। 



দ্বিতীয়ান্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর-__রাজগৃহ। 

( অহল্যাদেবী এবং তপস্ষিণীর প্রবেশ ।) 

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা৷ আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি 

যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের 

আশীব্ধাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাত। আমাদের প্রতি 

ঞ্ 

একেবারে এত বাম হলেন! 

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের মিয়মই 

এই | কখন স্থখ, কখন শোক, কখন হ্, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে 

যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল ম্ুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল 

লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা৷ কি সব্ধদাই শান্ত বায়ু সহযোগে 

যায়! কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, 
তার কি সংখ্যা আছে ? 

অহ। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়।) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই 

গানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের 'ছুরবস্থার কথ। 

শোনেন, তা হল্যে-__ 

তপ। দেবি, আমি চির-উদ্বাসীনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার 

কর্ণকৃহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে-_-_ 
অহ। ( অতি কাতরভাবে ) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর 

বাচতে ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে 

গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা ! 
তপ। মছিষি, স্ুবর্ণকাস্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জল হয়! তা 

আপনাদের এ ছুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হাস করবে না! 

দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুজ যুধিত্তির কি পর্যযস্ত রেশ না সহা করেছিলেন ! 
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অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ কর! অপেক্ষা! যাবজ্জীবন 

বনবাস করা ভাল ! রাজপদ যদি শ্বখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্মরাজ, 

রাজ্যত্যাগ কর্যে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন। 

তপ। হাতা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একট! কথা জিজ্ঞাস 

করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন 

দেখি? | 

অহ। আর কিস্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? 

( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু 

সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি। 
তপ। সেকিমহিষি? এ কর্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত 

হয় না। শুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্কার যৌবনকাল উপস্থিত; তাতার এ সময় 

বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন ?1------এ না মহারাজ এই দিকে 

আমচেন ? ্ 

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন? হে বিধাতঃ, 

এ ছিন্দুকুলূর্ধ্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে? হায়, একি 

প্রাণে সয়? (রোদন ।) 

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চল। হওয়া উচিত 

নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দৃর ক্ষুণ্ন হবেন, তা 

আপনিই বিবেচনা করুন । 

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশ! দেখলে কি আর কাচতে ইচ্ছা হয়? 

হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ কর্যেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত 

যন্ত্রণা দিলে? ( রোদন।) 

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কিস্থির হত্যে 

পারে? (প্রকাশে ) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাড়ান, পরে কিঞ্চিৎ 

শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া ) আমন, আমরা 

ছুজনেই একবার মরে দঈাড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।) 

( ভৃত্যসহিত রাজ। ভীমসিংছের প্রবেশ %) 

রাজা। রামপ্রসাদ ৷ 

ভূত্য। মহারাজ। 
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রাজা । এই পত্র কখান। সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ, তাকে বলিস্, 

যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন। 

ভূত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! 
রাজা। কনার কনার বান 
ভৃত্য । যে আজ্ঞা, মহারাজ ! 

[ প্রস্থান । 

রাজ । (স্বগত ) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে। 
তপ। (অগ্রসর হইয়া ) মহারাজ, চিরজীবী হউন। 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) তগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ন দর্শন 
করে আমি যে কি পর্য্যস্ত সুখী হল্যেম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী 

কোথায়? তাকে যে এখানে দেখচি নে? 

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন। 

রাজা । ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন? চা 

তপ। আজ্ঞা-আমি তীর্থ-পর্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের 

সর্ধপ্রকারে মঙ্গল ত? | 

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর 

আপনাদের আশীর্ধাদে রাজলক্ষমী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিস্তু এর পর 

থাকবেন কি না, তা বল! দুক্ধর | 

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন 

শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাধুগ অবধি অবস্থিতি 

কচ্যেন। শরৎকালের শশীর ম্যায় বিপদূমেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়্যে 

পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন 
শীভ্র্ট হতে পারে? আপনি এমন কথ! মনেও করবেন লা। 

( অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ |) 

আম্মন, মহিষী আম্মন। 

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অস্তঃপুরে 
পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য । 

রাজা । দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে 
অত্যন্ত লঙ্জা হয়। কিস্তকি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে 
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দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। ( তপন্ধিনীর প্রতি ) তগবতি, আপনিও 

আসন পরিগ্রহ করুন। ( সকলের উপবেশন । ) 

( ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ। ) 

ভূত্য। ধর্্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রথানি রাজসন্মুখে পাঠিয়ে দিলেন। 
রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, 

বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্মে নিরাপদ হলো । 

[ ভূত্যের প্রস্থান । 

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো? 

রাজা । মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সদ্ধি হবার উপক্রম 

হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্র] পেলে 

স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজ। দুর্য্যোধনের মতন আমার 

হর্যবিষাদ হলো । শক্রবলম্বরাপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের 
বিষয় বটে? কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর 
এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) 

হায়! হায়! আমি তভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন ছুষ্ট, 

লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয় রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো? ধিক আমাকে! 

এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে ? 

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন । দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি 

যুধিষ্টির বিরাট রাজার সভাসদূপদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই 
নূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারধিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার 

লীল। বৈ ত নয়। 

রাজা । আজ্ঞা, হা, তার সন্দেহ কি? 

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈগ্ঠে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ 

একলিঙ্গের অনুগ্রহে । 

রাজা। (সহাম্য বদনে ) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের 
একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে ছুধের গন্ধ পায়, 

সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হল্যেই ও যে আবার আসবে, 

তার সন্দেহ নাই। ্ | 
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তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কর্তা, তিনিই আপনাকে 
তবিষ্যুতে রক্ষা করবেন ; আপনি সে বিষয়ে উৎকঠ্িত হবেন না। 

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার 

ববাহের বিষয়ে মনোযোগ কর। 

রাজা । তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি? 

অহ। সেকি,নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আরে! কি তাকে আইবড় রাখ৷ 

নায়? (নেপথ্যে দুরে বংশীধ্বনি । ) 

রাজা। একি? আহা! এ বংশীধ্নি কে কচ্যে? 

অহ। (অবলোকন করিয়া) এ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে 

উগ্ানে বিহার কচ্যে। | 

তপ।. আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে 

্রমণ কচ্যেন! 

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, কোন পাষণ্ড যবন এসে এই 

কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়? 
রাজা। সেকি, প্রিয়ে? 
অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবন্বরূপ 

বায়ুসহযোগে এ পদের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে 1 কেন, তোমার 

পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণযিনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিশ্বৃত হল্যে? 
( নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি । ) 

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি! 

(নেপথ্যে গীত। ) 

[ ধানী মুলতানী-_কাওয়ালী | 

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান। 

করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান। 

প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে, 

ধেরয মন ন! ধরে ; 

সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে, 
লাজ ভয় হলে। অবসান । 
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নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে, 

ত্রিতঙ্গ শ্রাম বিনে, 
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে, 

ন| দেখি তাহার সুবিধান ॥ 

তপ। আ, মরি, মরি! কি শ্ুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমর! তপোবনে 

কখন কখন এইরূপ স্বম্বর আকাশমার্গে শুনে থাফি। তাতে করে আমার 

জ্ঞান ছিল, যে ুরসুদ্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না। 

রাজা । আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলে! ? 

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জাননা 1 কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে 

পা দিয়েছে! 
তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়দ্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; 

নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোতে এত দিন সহত্র সহত্র রাজা এসে 

উপস্থিত হতেন। 

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সেশ্র 

আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমর! যে মনু, 
কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত 

প্রতিকূল হলেন, ত। বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাঘু- 
তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্যে তার সুম্বাদ নষ্ট করে, এ ছৃষ্ 

যবনদলও সেইক্প এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ 

আপদ্ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবে? 

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? বয়ম্বরসমারোহ দুরে 
থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কণ্যা। জম্ম, সে কুলের মান রক্ষ1 করা তার। 

তপ। তাসত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা । মহারাজ, তারততৃমির 
এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্রা বসুধাকে 

বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যতৃমিকে চিরবিশ্বত হয়ে 
থাকবেন? অগ্ভাবধি চন্রত্্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম আছে। 

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার 
এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো মেয়েটিকে ভাল করে দেখি 
নাই। 

অহ। এই ফে ডেকে আনি। 
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তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি। 

অহ। ( উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি! আপনি যাবেন কেন? 

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। এ দেখ, 

কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে। 

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি, আপনাকেও 
আমি শত ধ্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্মত রত্বটিকে লাভ করেছেন! আহা! 

আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্বজন্মে কত পুণ্য 
করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই । | 

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে ) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ 

করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে । ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিষ্যাবুদ্ধি 
দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে। 

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ) - 

এসো, মা এসো । মা, তুমি কি ভগবতী কপালকৃগ্ডুলাকে চিনতে পাচ্যো না? 

কৃষ্ণা। ভগবতীর প্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে 

প্রথমে চিনতে পারি নাই । (প্রণাম করিয়া ) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ 

মাঙ্জনা করুন। 

তপ। বংসে, তুমি চিরম্খিনী হও। (রাণীর প্রতি ) মহিষি, যখন আমি 

ভীর্যাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্নটি মুকুল মাত্র ছিল। 
রাজা। বসো, মা, বসো । তুমি ও উদ্ভানে কি করছিলে, মা? 

কৃষ্ণা। ( বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় 

যে নুতন তানটি আজ শিখয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, 

আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার 
চলুন। আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত 
আনদ্দিত হবেন এখন। 

অহ। ওটি কিফুল,মা? | 

কৃষ্। মা, এটি গোলাব ; আমার এ উদ্ভান থেকে তোমার জদ্ঘে তুলে 

এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ ।) ৃ 

রাজা। পূর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে 
মামরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে | 
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( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুমুমরত্ব ছুই যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে 

ছুন্ুভিধ্বনি । ) 

সকলে। (চকিতে ) একি? 

রাজা । রামপ্রসাদ ! 

নেপথ্যে । মহারাজ ! 

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ।) 

রাজা । দেখ, ত, এ ছুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন? 

ভূৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! 

| | প্রস্থান । 

রাজা। এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ। মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি 

অবহেল! করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কি1 ( উঠিয়া) আঃ, এ ভারত- 

ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে 
আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ 

দেশেরও কি সেই দশা. ঘটলো! হায়! হায় !_ 

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ।) 

কি সমাচার ? | 

ভূত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা 

জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্বে দূত প্রেরণ 

করেছেন। 

রাজা । বটে? আঃ, রক্ষা হৌক! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার 

কি বিপদ উপস্থিত হলো ।-_-জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। 

জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্গ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না 

পাঠিয়ে থাকেন। ( তপস্ষিনীর প্রত্তি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। 

(রাণীর প্রতি ) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলে । 

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন 

কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসমখ লাভ করে ! 

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ কর! বুথা। লোকে যাকে 

নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়। অতএব 
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যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম 

কত্যে পারে। 

[ ভূত্যের সহিত প্রস্থান । 
অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্কার প্রতি ) এসো, 

মা-আমরা তোমার পুষ্পোগ্ভানে একবার বেরিয়ে আসিগে। 

কৃষ্ণ) । যাবে, মা? চল না।- দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার 

উদ্যানটি দেখলেন না? 

[ সবলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর--রাজপথ 

( পুরুষবেশে মদনিকাঁর প্রবেশ ।) 

মদ। (স্বগত) হা! হাঁ! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার 
পাম মদনমোহন । হা। হা! হা!না না;এমন করে হাসলে হবে 
না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা 

হৌক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সথী মদনিকা? হা! হা। 
হা'-দৃর হৌক!-মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই 
হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্তচুড়ামণি; সে যখন আমাকে চিনতে পারে 

নাই, তখন আর ভয় কি1-_বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিরাহুটা কোন 
মাত না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চুণকালি পড়ে। দেখা 

যাক, কবি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। 
আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্যে এক পত্রও লিখেছি । 

হা! হাঁ! হা! পত্রখানা যে কৌশল কর্যে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা 
পাব! মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একেবারে অস্থির হবে। রুক্সিণীদেবী, শিশুপালের 

হাত থেকে রক্ষা পাবার জহ্যে, যছুপতিকে যেরূপ মিনতি কর্যে পত্র 

লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ কর্যে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, 
আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? এ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ 
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দিকে আসচে। আমি এ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে কর্যে বলেছি, বোধ 

হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের 
কি কথোপকথন হয় । (অন্তরালে অবস্থিতি |) 

(সত্যদাপ এবং ধনদাঁসের প্রবেশ ।) 

ধন। মন্ত্রী মহাশয়। যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা 
আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু 

বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন 

দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হুচ্যে ? 

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের 

অধিপতি বিলাসবতী নামে একট! বারবিলাদিনীর এত দূর বাধ্য, যে-_ 
ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের 

বাধ্য হয়ে থাকে? 

সত্য । মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবত্তী বড় সামান্য পুষ্প 

নয়। 

ধন। (স্বগত ) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে। 

( প্রকাশে ) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্য স্ত্রী, 

আজ আছে, কাল নাই। ৃ | 

সত্য। মহাশয়, রাজনদ্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংছের জীবন- 
স্বরূপ। তাতিনিযে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত 

আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। 

ধন। কি সর্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর কর৷ 
উচিত? 

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্ত জনরবের শত রসনা কে নিরন্ত 

করবে? এ বিবাহের কথ প্রচার হল্যে ষেকত লোকে কত কথা কবে তার 

কি আর সংখ্যা আছে? - 

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলম্ক আছে বলে কি কেউ তাকে অবহেলা 

করে? 

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্ত এ ত সেরাপ কলুক্ক নয়। এ ষেরান্গ্রাস। 

এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সন্তাবন! । 
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ধন। (ন্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই 
উপকার । মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে 

আর পায় কে? আমি তর্কাদ পেতেই বসে আছি। 

সত্য । মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন ? 

ধন। আজ্ঞা--না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত 

দুর বিরাগ জদ্ে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বদ্ধে একখানি 

পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে হুষ্টা স্ত্রীকে দেশাস্তর করেন। তা হল্যে, 

বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না। 

সত্য । আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর ম্ুপরামর্শ কি আছে? রাজা 

জগৎসিংহ যদি এ কর্ম করেন, তা হল্যে ত আর এ বিবাছের পক্ষে কোন 

বাধাই নাই। | 

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাজের পরিবর্থে স্বর্ণ কে ন৷ 

গ্রহণ করে? 

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই । আপনিও বাসায় ফেয়ে বিশ্রাম 

করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন। 

[ প্রস্থান। 

ধন। ( স্বগত ) আমাদের মহারাজের ন্ুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ 

দেদীপ্যমান! ভাল, এই ষে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই 

নাই? কেমন কর্যেই বা থাকবে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। 

প্রথমতঃ পর্ধবত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের , স্থি হয়; তা থেকে 

প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়; পরে আর আর কোতের সহকারে 

মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ । (মদনিকাকে দূরে 

দর্শন করিয়! ) আহাহা! এ ন্ুন্দর বালকটি কেহে? এটিকে যেন চিনি চিনি 

বোধ হচ্যে।-একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে ) ওছে ভাই, 
তুমি একবার এই দিকে এসো ত। 

মদ । ( অগ্রসর হুইয়! ) আপনি কি আজ্ঞ! কচ্যেন? 

ধন। তোমার নাম কি, ভাই? 

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মর্দনমোহন । 



২৮ মধু্দন-গ্রস্থাবলী 

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি 

রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই ? 
মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি । 

ধন। হুঁ । মুক্তাকলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার 
অর্থরত্বাকর | তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর ? কেন ? তোমাদের 

দেশে কি টোল নাই? সেযা হৌক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ? 
মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি 

আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে ? 

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী 

দেখতে কেমন? 

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধা নয়; কিস্তু তিনি 

বিলাসবতীর কাছে নন। 

ধন। ত্্যা-কার কাছে নন? 
মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?__বিলাসবতী। 

বিলাসবতী ।-_শুনতে পেয়েছেন? 

ধন। ত্যা--বিলাসবর্তী কে? 

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! 

হা! হা! 

ধন। (ব্বগত ) কি সর্ধনাশ! তার নাম এ ছোড়া আবার কোথ. থেকে 

শুনলে? (প্রকাশে ) আমি তাকে কেমন করোযে জানবে! ? 

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলন। করেন কেন? আপনি 

মন্ত্রিরকে যা যা! বলছিলেন, আমি ত1 সব শুনেছি । 

ধন। (স্বগত ) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। ( প্রকাশে ) 

হা৷ দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ 

কথার আর প্রসঙ্গ করো না। ্ 

মদ। কেন? তাতে হানিকি? 

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচি), এ সব 

রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি? 

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচিছেলে 

পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে 1 
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ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তষ্ট হও? 

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে এ যে অঙ্ুরীটি আছে, এটি আমাকে দেও, 
তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবে না। ্ 

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল 
হলে নাকি? এনিয়ে তুমিকি করবে? একিকাকেওদেয়? 

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই । ( গমনোগ্ঠত |) 

ধন। ওহে ভাই, আরে দাড়াও, দাড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা 
কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথ! প্রচার হঙ্গযে সব বিফল হবে। এখন 

করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে !_কি করাযায়? দিতে 
হলো !_হায়! হায়! এ অন্ুরীটি যে কত যত্বে মহারাজের কাছ থেকে 

পেয়েছিলেম,_-আর ভাবলেই বা কি হবে? 

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাদচেন নাকি? হা! হা! হা! 

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? 

ছি। ছি! আর কি করি? দি! ভাল, এ কর্মমটটা সফল কত্যে পাল্যে, 
রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে । (প্রকাশে ) এই নাও, 

ভাই। দেখো, ভাই, এ কথ যেন প্রকাশ না হয়। 

মদ। (অন্ুরী লইয়া) যে আজ্ঞাতবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে 
অবস্থিতি |) 

ধন। (ম্বগত) দূর ছোড়। হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ 

দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই । 

| [ প্রস্থান । 
মদ। ( অগ্রসর হইয়! স্গগত) হা! হা! ধনদাসের ছুঃখ দেখলে কেবল 

হাসিপায়। হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে '_এখনই 
হয়েছেকি?1 একে সমুচিত শান্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। 
তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কঞ্চার সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব? (চিস্তা করিয়া) হ1। 

তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা] হা! হা! 
[ প্রস্থান। 
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উদয়পুর--রাজ-উদ্তান। 

( অহল্যাদেবী এবং তপন্ষিনীর প্রবেশ ।) 

তপ। মহিষি, এ পরম আহলাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ 

তগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুন্বরপ। তা মহারাজ জগংসিংহ 

যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই । 

অহ। আজ্ঞা, হা; এ কথ অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে। 

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন 

পরম ধর্মমপরায়ণ ও বিগ্ানুরাগী পুরুষ । 

অহ। আপনার আশীর্ধাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রঙগয় ঝড় 

কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে ; কিন্ত মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন 

দ্বিগুণ বেড়ে উঠে! গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে! 

(চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে 

কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, 

এ কথ! আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন) 

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না। হতেই তপারে। 

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্সটি কাকে দেবো? কে 

তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন 

কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আধার 

ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? (রোদন । ) 

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম । যেখানে কন্যা, সেখানেই এ 

যাতনা সহা কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনক। সম্বংসরের মধ্যে তার 

উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না; তা ও চিন্তা বৃথ]। 

চলুন, এখন আমর। অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা। 

থেকে উঠেছেন। 

অহ। যে আজ্ঞা-_তবে চলুন। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 
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( কৃষ্ণকুমারী এবং মদ্নিকার প্রবেশ । ) 
কৃষ্। বল কি, দৃতি? তোমার কথা শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি 

এত ব্লেশ পেয়ে এখানে এলে ? | 

মদ। রাজনন্দিনি, পোষ পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের 

পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু 

আপনার চন্দ্রব্দন দেখে, আমি সে সব ছুঃখ এতক্ষণে ভুললেম! 
কৃষ্ণা । ভাল দৃৃতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত ন। পাঠিয়ে 

তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন? 
মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমভী। আপনি ত বুঝিতেই 

পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্ে 

হাত দেয়? 

কৃষ্ণা। ( সহাস্যবদনে ) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে 

ভাল বাসেন? 

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কোন? 

আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই 
কচ্যেন। তার কি আর কোন কর্মে মন আছে? 

কৃষ্ণা । কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবেষে 

তিনি আমার উপর এত অন্থুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দৃতি, বল দেখি, 
তোমাদের মহারাজের কয় রাণী? 

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, 

তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ 

করবেন না । 

কৃষ্ণা । সত্যনাকি? 

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপমার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? 

মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে ন্বপ্রে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার 

আবার গুণ শুনে তিনি ষেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন! 

কষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের 

রাজা দেখতে কেমন ? 

মদ। রাজনন্দিনি, তার রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি 

বলবো? তাঁর সমান রূপবানূ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! 
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রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন 

একেবারে শিহরে উঠলো! । আ, মরি মরি! কিবর্ণ; কিগঠন! যেন সাক্ষাৎ 

কন্দর্প। রাজনপ্বিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখান! চিত্রপট এনেছি; 

আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই 
আপনি বুঝতে পারবেন, যে তার কেমন রূপ । 

কৃষ্ণা । (স্বগত) এ দৃতীর কথ কি সত্য হবে? হতেও পারে। 

( প্রকাশে ) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন 

আমি যাই। আমার সথীর। এ সরোবরের কুলে আমার অপেক্ষা কচ্যে। 
মদ । যে আজ্ঞ।। মি | 

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া ) দেখো, তুমি ভুল না, দুতি! তোমার 
সঙ্গে আমার অনেক কথ! আছে। 

প্রস্থান। 
মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ 

যদি এ নারীরতুটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! 
এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ 

কমলা । আহা! এমন সরলা স্ত্রীকি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা 
হৌক। এর মনটা রাজ! মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে 
পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে 

ফেরে? (চিন্তা করিয়। ) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, 
তার কোন সন্দেহ মাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? 
এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে 
একটু দাড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।) 

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্থিনীর পুনঃ প্রবেশ । ) 

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন? 

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। বাক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহছুদর্শা । 
আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তার নুখ্যাতিও বিস্তর । 

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান একল্লিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে 

হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী 
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নুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের 

বিষয় কি আছে, বলুন ? 

রাহ্া। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীবর্বাদ। 

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সৃসম্পন্ন হলে আমি 
আবার তীর্ঘযাত্রায় নির্গত হবো । তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই 

কর] উচিত । 

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমার 

কৃষ্ণা (রোদন । ) 

রাজা । (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথ। উপলক্ষে কি তোমার 

রোদন করা উচিত? 

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে 

সমর্পণ করবে।? (রোদন । ) 

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বা ছাড়িয়।) দেবি, বিধাতার বিধি কে খগ্ডুন কত্যে 

পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় 
ছিলে? বিধাতার স্থষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুম্ুমলতা, কত 

শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্ভান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে) 
আর তারাও নৃতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়। 

(নেপথ্যে গীত।) 

[ আশাগৌরী--আড়1 | ] 

অসুখী ভ্রমর দলে । 

নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে ॥, 

অবসান দিনমান, শশী গ্রকাশিল, 

কুমুদী হেরি হাসিলো, 
যুবক যুবতী, হরষিত অতি, 

বিরহিণী তাসিছে আখিজলে। 

চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত, 

কপোতী পতি মিলিত, 

নিশি আগমনে, কেহ সুধী মনে, , 

কার মনঃ দহিছে হুখানলে ॥ 
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রাজা । আহা! 

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর: 

আমি বাঁচবো ! (রোদন। ) 

তপ। মহিষি, আপনি এত উতল1 হবেন না) দেখুন, আপনার ছুঃৎ 

মহারাজাও অতি বিষগ্ন হচ্যেন । 

( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ 1) 

রাজা । এসো, মা, এসো । (শিরশ্চ,শ্বন। ) 

কৃ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন? তুমি কাদ কেনমা? 

অহ। ( কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়। ) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর 
তোমার এ ছুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে 

আমাকে এমন করে মা! বলে ডাকবে? (রোদন । ) 

কৃষ্ণা। সে কিমা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাৰ 

মা? (রোদন। ) | 

রাজা। ভগবতি, মোহম্বরাপ কৃম্মের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ ! 
তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জগ্যেই পূর্বকালে মহষিকুলে প্রায় 

অনেকেই সংসারধর্ম্ পরিত্যাগ করো্যে, বনবাসী হতেন। 

(ভৃত্যের প্রবেশ |) 

রাজা । কি সমাচার, রামপ্রসাদ ? 

ভৃত্য। ধর্্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসন্মুখে দৃ'ত 
প্রেরণ করেছেন। 

রাজা । (স্বগত ) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? 

(প্রকাশে ) আচ্ছা, সত্যদ্াসকে দুতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্গে যা। 
আমি ত্বরায় যাচ্যি। | এ 

ভূত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 

[ প্রস্থান। 

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আঙ্বাকে আবার রাজসভায় 
যেতে হলো । 
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কৃষ্ণা। (স্বগত ) এ দুতীর কথ যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত 
আমার জন্তেই এসেছে । এখন পিত। কি স্থির করেন, বলা যায় ন1। 

অহ। চলুন। ( তপস্থিনীর প্রতি ) ভগবতি, আপনিও আম্মন। 

[ সকলের প্রস্থান । 

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া ্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক 

দেখলে বুক ফেটে যায় | তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্বেহ না করবে, 
তবে আর করবে কাকে? এই যে নৃতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো সেটা 
ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্বাস্তটা কি? আমার ত 

বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।_-আহা, 
পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ 
যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্বনাশ করবো! হা! হা! 
যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এট| ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের 

শক্তিকুলে জন্ম! যেমহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, 

ভগবতী কৌশলক্রমে তাকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায় | হাঁয়! 
স্ীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই 
কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।--এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে 
ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি 1 মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন 

একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে 
চানকেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব 

দাড়ায়। হা, হা, হা। এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমুর্ি নয়। 
নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হৌক না কেন, ইতর ধরতে 
পাল্যেই হয়। + 

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ ।) 

কষ্ণ। এই যে! দৃতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের 
মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন, আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, 

তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে-_ 
মদ। রাজনদ্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি 

কখন এমন সাহস হয়ে থাকে? 
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কৃষ্ণ1া। দেখ, দৃতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা! না একটা বিষম বিবাদ 

ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দৃত 
পাঠিয়েছেন? 

মদ। রাজনদ্দিনি,। তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি 
অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহুর্তে ভশ্মরাশি করে ফেলতে পারেন। 

কৃ্ণা। ( সহাস্যবদনে ) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্বদাই কচ্যো। 
তা দেখি, কি হয়। ূ | 

মদ। রাজনদ্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাকে আর কে পায়? 
কৃষ্ণ । (হাসিয়।) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যছুপতির 

বিবাদ ত আরভ্ত হলো । এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন তোমাদের 
রাজদুতের সঙ্গে একবার দেখা করগে। 

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্িৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্র্বক ) রাজনন্দিনি, 
আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখান! চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই 

দেখুন। (হস্তে প্রদান ) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্; আমাকে 

আবার ফিরে দেবেন। 

| প্রস্থান । 

কৃষ্ণা । (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথ! শুনে আমার 

মনটা! যে এত চঞ্চল হলো, এর কারণ কি? ((চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) 

আয! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কিহাম্য! এমন রাপবান্ পুরুষ 

কি পৃথিবীতে আছে? আ! মরি, মরি !--ও দূতী যা বলেছিল, তা! সত্য বটে! 
হায়! হায়! আমার অনৃষ্টেকি তা হবে ?__আমার মনটা যে অতি চঞ্চল 
হয়ে উঠলে] ।--না_-এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। 
যাই, আপনার ঘরে যাই । সেখানে টি চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা ! 

কি চমংকার-_ 

[ চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান। 

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক। 



তৃতীয়াঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

উদ্দয়পুর-__রাজনিকেতন-সন্মুখে | 

( মরুদেশের দূত এবং [ পুরুষবেশে ] মদনিকার প্রবেশ ।) 

দূত । কিআশ্চ্য্য ! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য? 
মদ। আজ্ঞা, হা, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে 

দেন; তাঁর পর আমি একজন বিশ্বা্ী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই। 

দুত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না 

হলে তোমাদের স্থৃকুমারী কি তার প্রতি এত অন্ুরক্ত হন? আহা! বিধাতার 

কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অদ্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, 

আর কেউ বা ত। পথে কুড়িয়ে পায়! এসকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! 

মহারাজ এ পত্র পাওয়। অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি 

বলবো ? 

মদ। দেখুন দত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের 

কথ। এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে 

প্রাণত্যাগ করবেন। | 

দূত। হাঁ! সেকিকথা? আমি তপাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ 

কত্যে আছে? 

মদ। এই যে জয়পুরের দুতত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে 

চেনেন না। রগ 

দৃত। না, ওর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই। 

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে 

বোধ হয়, আপনি অগ্নির ম্যায় জলে উঠেন | 

দুত। বটে? | 
মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষন, তা আর আপনাকে কি 

বলবো।। মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় 

ভাল হয়। ্ 

দ্ৃত। কেন? ওটাবলেকি? 
৮ 
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মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। 

ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একট! ভুষ্টা স্ত্রীর দত্তক 
পুত্র মাত্র ; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন। 

দূত। ত্্যা-কি বললে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম ! 

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বার। 

ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই ; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার 

করাট। ভাল হয় না। 

দৃত্ত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ 
হয়, করা যাবে। শুগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখনও সহ হয়। 

[প্রস্থান। 
মদ। (ম্বমগত)বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর 

এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাধাত না জম্মে। ভাল, এও 

ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল 

স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার-পিপ্তীরে বন্ধ হই নাই। কিন্তু এ স্ুুকুমারী 

রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলে কেন 1- সত্য বটে | 

লঙ্জ। আর স্শীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ ছুটি পদ্ম এ 

সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে চা তা কেবল এখন বুঝতে 
পাচ্ি। এই যে ধনদাস এ দিকে আমচে। 

(ধনদাসের প্রবেশ |) 
মহাশয় ভাল আছেন ত? 

ধন। আরে মদন যে! তবে তাল আছ ত1? ভাই, তুমি সে অন্তুরীটি 
কোথায় রেখেছো? ] 

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে। আর বোধ হয়, আপনি 
| শুনলেও রাগ করবেন | 

ধন। সেকি? কেন? রাগ করবো কেন? 

মদ । আজ, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী 

মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে 
অন্তুরীটি কেড়ে নিয়েছে। 
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ধন। কি সর্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ব কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? 
তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়েসে 

এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর ? 

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবে! না, তবে আবার 

রাগ করেন কেন? 

ধন। (স্বগত ) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? ( প্রকাশে ) 

হা। হাঁ! ওহে, আমি তামাসা কছ্যিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখছি, এক 

জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মনিকা কোথায় থাকে, বল 

দেখি, ভাই। 

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে । 

ধন। (স্বগত ) সত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অন্গুরীটা না হয় কিছু 

দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও 

উপায় কর! যেতে পারে । (প্রকাশে) হা! কোথায় বললে ভাই? 

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে। 

ধন। ভাল, সে মেয়েমানষটি দেখতে ভাল ত? 
মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের 

দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন । 

ধন. ভাঙ্গ কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথ! 

অস্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা৷ বলেছে ত? 

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেল। আছে ? 

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো 1তা 

বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে ? রঃ 

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক দিন, না হয়, 

আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি 
এখন যাই, আর ফ্রাড়াব না । ( স্বগত ) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ 

কি ঘটে। 

[ প্রস্থান । 

ধন। (স্বগত ) অন্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির 

ইচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাক! । তা সহজে কি ত্যাগ কর! 
যায়। আহা । মহারাজকে যে কত প্রকারে ভূলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা! 
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মনে পড়লে চক্ষে জল এসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার 

হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সম্ধানটা পেলে 

একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরত1 কি নিতান্তই বিফল হবে ? 

( সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ |) 

সত্য। এই যে ধনদান মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার 

রাজসভাতে যাওয়া যাউক। | 

দৃত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দূত না? 
সত্য। আজ্ঞা, হ1। 

দূত। (ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য 
রত্বের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমর উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্ত 

তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসন্ধ্যবহার করা উচিত? 

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়? 

দৃত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;-বলি, আপনি 
যে নিরস্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার 

উপযুক্ত কর্ম? 

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথ আপনাকে কে বললে? 

দৃত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্পব কখনই লড়ে না। 

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে? 
দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল? কিন্ত আপনি যে 

এ ছুক্ষর্ম্ের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি 

বেশ্যাদাস; বৃত্য, গীত, প্রেমালাপ__এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ) তা 
তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না হুকমারা রাজকুমারী 

কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র ? 

ধন। ( সত্যদাসের প্রতি ) মহাশয়, শুনলেন ত? (কর্ণে হস্ত দিয়া 
দুতেরপ্রতি ) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি 
আজ অমনি ছাড়তেম না! 

দৃত। কেন? তুমিকি কত্যে? ওঃ! বড়ম্পদ্ধাযে? 

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এপ্বৃথ৷ বাগত্বন্দে প্রয়োজন 

কি? বিশেষতঃ এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ কর! উচিত? 
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ধন। আজ্ঞা, হা, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা! করুন, আমার 

এবিষয়ে অপরাধ কি? উনিই তবিবাদ কচ্যেন। 

( বলেন্দ্র সিংহের প্রবেশ |) 

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ উপস্থিত যে? 

আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ত কল্যেন? 
দূত। আজ্ঞা, না যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের 

দূত মহাশয়কে আমি ছুই একটা ছিতোপদেশ দিছ্যিলেম । 
বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, 

যেউনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! 

হা! হা! 

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে। 
দূত। আজ্ঞা, হা! আমার বিবেচনায় ওর তাই করা উচিত হট্য্ে! 

মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা 

কর] অতি অকর্তৃব্য। | 

বলে। হা! হ|!। দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য 
অবতার ! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী 
পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা! বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম 
কিরূপে চলে? 

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না? 
বলে। হা। হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি ) ও গে মহাষ্কায়। আপনাদের 

অদ্রদেশের বর্ণনটা একবার করুন দেখি শুনি ! 

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, 
তথাপি অধ্বরের স্খসম্পত্তির শ্চারুরূপে বর্ণন হয় না।-_মহাশয়, আমাদের 
অর সাক্ষাৎ অধ্থরপ্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর ; 
আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাগ্ডারে তেমনি হীরক ও 

ুক্তা প্রস্তুতি, ভাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর-_ 

দুত। হা, শশধরের হ্যায় কলঙ্কী বটেন। 

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস? 
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ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবে।? পেচক ঘুর্য্যের আলে। ত কখনই 

সহা কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার গীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির 

হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না, 
তেজোময় বস্তমাত্রই তার চক্ষের বিষ! 

বলে। হা! হা!হা! কেমন, দ্ৃতবর ! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি ) 

ও আবার কি? (নেপথ্যে বাছ্য। ) 

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই। 

( রক্ষকের প্রবেশ । ) 

রক্ষক । ( যোড়করে ) বীরবর, গণেশগঞঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত 

মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি 

আজ্ঞ হয়? 

বলে। দৃত? মহারাট্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাকে রাজসভায় 

নে যাও; আমি যাচ্চি। চলুন তবে আমর! নিন একবার রাজসভায় 

যাই। 

[ সকলের প্রস্থান 
৪ 

( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ |) 

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কাধ্যসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে 

বিলঘ্ঘ করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা 

মানসিংহের উপর এমন অনুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম 

শুনলে একবারে যেন জ্বলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দৃত 

পাঠিয়েছেন । তবে আর এখানে থেকে কি হবে ?_-যাব বটে, কিন্তু রাজ- 

নদ্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীল! 

মেয়ে কি আর ছুটি আছে! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে 

চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচন৷ কুরঙ্িণীকে দগ্ধ না করে। 

প্রভূ, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের 

আগে জয়পুরে পহুছিতে হবে । ্ 

[ প্রস্থান 
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উদয়পুর-_রাঁজ-উদ্ান। 

(তপস্থিনীর প্রবেশ ।) 

তপ। (স্বগত ) কি আশ্চধ্য ! আমি ব্রিপতিতে ভগবান গোবিন্দরাজের 

মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্টা দেখেছিলাম, তা৷ কি যথার্থই হলো? 

রাজা মানসিংহ ও রাজা জগংসিংহ উভয়েই যখন, রাজনদ্দিনীর পাণিগ্রহণ 

আশায় এ নগরে দুত্ত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত 

হবে? না এদের তয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দশা ঘটবে? হায়, হায়? 

কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) দীনবন্ধো, তুমিই 

সতা! কৃষ্ণাও দেখছি রাজ! মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে 

উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্তব্য । ৪ 

| প্রস্থান। 

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ। ) 

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দুভীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি? আমিযে 

তার অস্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। ( দীর্ঘনিশ্বাস 

ছাড়িয়৷ ) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা! করে গেল, 

আমি ত তার কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। হারে, অবোধ মনঃ! কে” বৃথা এত 

চঞ্চল হোস্1 নিশার স্বপ্প কি কখন সফল হয়? এ দৃততীটি কি আমাকে 

ছলন! করে গেল? তাই বা কেমন করে বলি? ওদের রাজার দৃত পর্ধ্যস্ত 

এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবততী কপালকুগুলাকে আমার মনের কথাগুলি 

বলে কি ভাল করেছি 1-_-তা এরাপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায়? 

যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে।
 এ ষে ভগবতী মার 

সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বুঝি আমার কথাই হচ্যে ! 

ওমা,ছি! ছি! কিলজ্জা! মা শুনলে বলবেন কি? আমি মাকে এ মুখ 

আর কেমন করে দেখাবো? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বল। 

ঘায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই । ূ 

[ প্রস্থান। 
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( অহল্যাদেবীর সহিত তপস্থিনীর পুনঃ প্রবেশ । ) 

অহ। বলেন কি, ভগবতি 1? আপনি কি এ কথা কষ্ণার মুখে শুনেছেন? 

তপ। আজ্ঞা, হা । সেই আপনিই বলেছে। 

অহ। কি আশ্যর্যয 

তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার পরাভব 

কর] কি সহজ কর্ম? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হয়েছি, তা 

আপনাকে আর কি বলবে ? 

অহ। আহা! এই জন্যেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরসবদন দেখতে পাই! 

ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজ। মানসিংহের উপর এত অন্থুরাগিণী হলো, এর 

কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন? 

তপ। মহিষি, ও সকল দৈব ঘটনা! এ যে স্ুধ্যমুখী ফুলটি দেখছেন, 

ওটি ফুটলেই ন্ূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্ত কেন যে চায়, তা কেউ 

বলতে পারে না! 

অহ। ঘূর্ধ্যদেবের উজ্জল কাত্তি দেখে যয তার অধীন হয়; আমার 

কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই__ 

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায়? বিশেষ ভগবান 

কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না? দময়ন্তী সতী কি রাজ৷ 

নলকে আপন চর্্মচক্ষে দেখে তার প্রতি অন্কুরাগিণী হয়েছিলেন ? ( সচকিতে ) 

আহা, কি মনোহর সৌরভ ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে স্ুগন্ধটি গন্ধবহের 

সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্যি 

না। কিন্ত আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে, যে সে ফুলটি অতীব ুদ্বর। 

এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাথ্য। 

কচ্যে। দেবি, যশঃম্বরূপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি। মরুদেশের 

অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন। 

অহ। আজা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যত্ত্রধবনি । ) 

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনিই প্রকাশ 

হবে। 
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(নেপথ্যে গীত। ) 

[ ভৈরবী--মধ্যমান ] 

তারে না হেরে আখি বুরে, 

প্রাণ হরে কামশরে জরজরে । 

রজনী দিবসে মানসে নাহি সখ, 

মনোছথ তোর! বিনে, সই, কহিব কাহারে । 

মলয় পবন দাহন সদা করে, 

কোকিলের কুছরবে তায় হাদয়.বিদরে ॥ 

তপ। আহা! খতুরাজ বসস্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব 

করে রাখতে পারে ? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র 
পঞ্চন্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরাপ চুপ করে 
থাকতে পারে না। 

অহ। সেযাহউক। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন, ক্ত 

উত্তল! হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না। হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী 

স্রীকি আর আছে? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ 
ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো৷। (রোদন।) 

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই হবে কেন? 
অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে 

মেয়ে দেবেন? একে ত রাজ মানসিংহের সঙ্গে তার বড় সন্ভাব নাই, তাতে 

আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে। 

তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি নাগর উৎকৃষ্ট 
মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? একি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্যা, আপনারা 
যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন ; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি? 

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন।- আহা! 

তগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন । ( অগ্রসর হইয়।) এসো, মা, এসো-_ 

৮ 

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ । ) 

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন? | 

কৃষ্ণা। না, মা, বিরসবদন হবে। কেন? 
পি 
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অহ। ওকিও? তুমি কাদচে। কেন মা? 

কৃষ্ণা । (নিরুত্বরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন । ) 

অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, ষে তুমি এমন 

ছুঃখিত হলে? 

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না! সুতরাং ব্রতের 

উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে । 

অহ। ছি! ছি! ওকি,মা? 

কৃষ্ণ । মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে 

দিতে উদ্ভত হয়েছো? (রোদন । ) 

অহ। বালাই! কেনম11 তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো! কেন? মেয়েরা 

কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা? (রোদন।) 

তপ। বংসে, পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত 

করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির 

গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো৷ তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি? 
কৃষা। ভগবতি,_( রোদন। ) 

অহ। স্থির হও, ম! স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো৷ না। (রোদন। ) 

কৃ্ণা। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস 

দেবে? (রোদন ।) ৯ 

তপ। মহিষি, এ যে মহারাজ এই দিকে আসচেন |! উনি আপনাদের 
দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত হুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম করুন, 

রাজনদ্দিণীকে লয়ে একটু সরে যান। 

অহ। আয়, মা, আমর! এখন যাই। 

[ অহল্যাদেব ও কুষ্ণার প্রস্থান । 

তপ। (ম্বগত ) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপন্া 

_এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে 
সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা! এদের 

ছুজনের শোক দেখলে হাদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে 
বিধাতঃ, এই মানবহৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের 
নির্মল কর। কি মন্্ৃষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল 

হয়ে উঠে ! 
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( রাজ। ভীমসিংহের প্রবেশ।) 

রাজ1। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন ? 

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন 

বল্যে। 

রাজা । তার সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। ( পরিক্রমণ 

করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা 

মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন 
তপ। আজ্ঞা, হা, শুনেছি বটে। 
রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে 

ঘটে। 

তপ। আজ্ঞা, সেকি, মহারাজ 1 এমত ত সর্ধত্রেই হচ্যে। 

রাজ! । ভগবতি, আপনি চিরতপন্ষিনী, স্থতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র 

বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, 

তার কি সংখ্যা আছে ? 

( অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ ) 

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন 

মতেই বিশ্বাস হয় না। 

অহ। সেকি,নাথ? 
রাজ। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রে আঁবপতি আবার 

রাজ। মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অন্থুরোধ কচ্যেন যে 

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজ মানসিংহকেই প্রদান করুন না 

কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজ। নন 

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দামীরও এই প্রার্থনা । 

রাজা । বল কি, দেবি? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয়; 

তাতে আবার তার দৃূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাকে এ বিষয়ে 
শিরাশ করি? ((দীর্ঘনিস্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্রির 
সৃত্র কল্যে, এ কি রক্তআোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে ? 
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 অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি 

ন| স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন ? 

রাজা । দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। পে ও 

এই চায়। একটা ছল চুতা পেলে হয়। | 

তপ। ভাল, মহারাজ, আপনি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হন, তা হলে 

মহারাট্রপতি কি করবেন! 
| 

রাজ!। তা হলে তার দশ্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ করবে! 

হায়] হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? তগবতি, আমার কি 

আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত 

করি? | 

তপ। মহারাজ, ম৷ কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব? 

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উত্তল। হইও ন]1। 

বোধ হচ্যে, ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত 

হবে। | | 

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী । তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি 

যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দুরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, 

তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্বনাশ কত্যে এসেছে? হায়, 

আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত 

প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রতুটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ 

কত্যে লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সব্বনাশের সুচনা! হবে, 

এ স্বপ্পেরও অগোচর । 

অহ। (নিরুত্তরে রোদন। ) 

তপ। ওকি? মহিষি, আপনি কি করেন? 

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিশ্মৃত হয়েছেন? (রোদন। ) 

তপ। বালাই! তিনি আপনার শক্রকে ম্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞ। 

হয় ত, আমর! এখন অস্তঃপুরে যাই । 

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার 

ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বলে; কি মায়ের 

প্রাণে সয়1__বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জগ্ম হয়েছিল !_ 

(রোদন।) . 
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রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জনা কর। হায়! 

হায়! আমি কি নরাধম! আমার মত ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর 

নাই। এমন অমুতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, পরিয়ে, এখন 

অন্তুপুরে যাই। সুর্য্যদেবও অন্তাচলে চললেন। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা 
তুমিও কি এর ছুঃখে মলিন হলে | 

| সকলের প্রস্থান । 

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ ।) 

কৃ । ( পরিক্রমণ করিয়। স্বগত ) আহা! সে এক সময় আর এ এক 

সময় । আমি কেন বুথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর 

ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা 

ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম । এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে 

সখী বলে বরণ করেছিলাম । ( সচকিতে ) ওকি? আহা! সখি, তুমি কি এ 

হতভাগিনীর ছুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো 1 কেন? তুমি ত চিরস্থথিনী; 

তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্বদাই 

তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, তা তুমি কি পরের ছুঃখ বুঝতে পার? 

কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়।) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে 

এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি ধাকে কখন দেখি 
নাই) ধার নাম কখন শুনি নাই; ধীর সহিত কখন বাকালাপ করি নাই; 

তার জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দৃত্তীর কুহকেই আমার 
মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম ? 
কেনই বা সে মনোহর মুর্তি আমার হাদৃপগ্সে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে 
বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্য স্থল; দেখানে বন্থুমতী না কি সর্বদা বিধবাবেশ 

ধরে থাকেন; কুহ্মাদিরাপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিস্ত কি আশ্চর্য্য! 
আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত 
মনে করি, তা আমার মনই জানে । (দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া) একবার 

যাই, দেখিগে, সে দৃ্ভীর কোন অধ্বেষণ পাওয়৷ গেল কি না! (পরিক্রমণ 
করিয়৷ ঘচকিতে ) একি? এউগ্ভান হঠাৎ এমন পর্পগন্ধে পরিপূর্ণ হলো৷ কেন? 
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(সভয়ে) কি আশ্র্য্য ! আমি যে গতিহ্ীন হলেম ! আমার সর্বাঙ্গ যেন 
সহস! সিহরে উঠলো । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওকি? ও! ও! 

ও! (মুচ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাস্ভ । ) 

( বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ । ) 

তপ। (স্বগত) কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়া) একি এ? জর্ধনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম! 
উঠ, মা, উঠ। এমন কেন হলো? 

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে ) দেবি, আপনি এ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। 
আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! “যেযুবতী এ বিপুল কুলের 
মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, স্থরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না1” আহা! 

এ অভাগিনীর কপালে কি এমন স্থথ আছে? 

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (ম্বগত) হায়, হায়, দেখ 

দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এরাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার 

নবযৌবন ; কে জানে কার দৃষ্টি-_-__ 
কৃষ্ণ।। ( উঠিয়া সসন্তরমে ) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথ থেকে 

এলেন? 

তপ। কেন, মা, সেকি? 

কৃষ্ণ। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য! ভগবতি, আমি 

যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক 

হযেন। 

তপ। কিন্তপ্ন, মা? 

কৃষ্ণা । বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমম্দিরে একখানি কমল-আসনে 

বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার 
সম্মুখে এসে দাড়ালেন। দাড়িয়ে বললেন,-_বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। 

আমি সম্পর্কে তোমার জননী হুই। 

তপ। তারপর? . 

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,_দেখ, বাছা, যে 
যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীম! 
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নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম প্মিনী। তুমি যদি 
আমার মত কর্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশত্িনী হবে। 

তপ। তার পর, তার পর? 

কষ্ণা। উঠ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ধবশরীর 

কাপচে। 

তপ। কি সর্বনাশ! চল, মাঃ তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ 

নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথ তুমি আর কাকেও বলো না। 
(আকাশে কোমল বাছ্। ) 

কৃষা। আহা, হা! ভগবতি, এ শুনুন ! 
তপ। কিসর্ধনাশ! বসে, আমি কি শুনবো? 

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন মুমধুর ধ্বনি | 

আহা, হা! 

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান 
থেকে চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদয়পুর__নগরতোরণ। 

( বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ ।) 

বলে। রঘুবরসিংহ!- ট 

প্রথ। ( যোড়করে ) কি আজ্ঞা, বীরবর ? 
বলে। দেখ, তোমরা! সকলে অতি সাবধানে থেকো । আজ কাকেও এ 

নগরে প্রবেশ কত্যে দিও ন|। 

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অন্ুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে 
প্রবেশ করে। 

বলে। আর দেখ, যদি মহারাস্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে 

পাও, তবে তৎক্ষাৎ আমাকে সংবাদ দিও। | 
প্রথ। যেআজা। 
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_ বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামা 
ধূর্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর ছুটি আছে? কিন্ত 
মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। 

তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথ] ক্লেশ স্বীকার করে। কুষ্ণাকে যে বিবাহ 

করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি? 

[ প্রস্থান । 
(নেপথ্যে ) রণবাচ্ত | 

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ__ 
প্রথ। কিহে? : 

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথ জিজ্ঞাসা করবে; তুমি না কি 

সর্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজসংসারের বৃত্তান্ত 

তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে ন1। 

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই 

ন৷ শুনি। | 

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে 

আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থান। দিয়ে 

বসলেন, এর কারণ ? 

প্রথ। সেকি? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই? 
দ্বিতী। না, ভাই! 

তৃতী.। কৈ? আমর! ত এর কিছুই জানি না। 

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি 'জগৎসিংহ, 

উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন । 
তৃতী। হা, তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ হাত 

দেন কেন? 

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন 
কিন্ত এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংছের চিরকাল বিবাদ ; এ'র ইচ্ছা, যে মহারার্জ 

রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন। 

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্যেই এসেচেন, তবে 
আবার সঙ্গে এত সৈগ্থ সামস্তের প্রয়োজন কি? 
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প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী ত আর 

ছুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে 
হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়। 

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান? 

প্রথ। আর কি স্থর করবেন? জয়পুরের রাজদৃত্তকে বিদায় করবার অনুমতি 
দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাগ্রপতির সঙ্গে ভগবান একলিঙ্গের 

মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বল] যায় না। 

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে 

থাকবেন ? | 
প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কিবড়রণপ্রিয় নন। তবুষা 

হউক, রাজপুত্র কিনা? এত অপমান কি সহা কত্যে পারবেন? 

তৃতী। ওহে, এ দিকে ছুজন কে আসছে, দেখ দেখি। 
প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে। 

(সত্যদাঁস এবং ধনদাসের প্রবেশ ।) 

সত্য। রথুবরসিংহ-__ 

প্রথ। ( যোড়করে ) আজ্ঞা । 

সত্য। সব মঙ্গল ত? 

প্রথ। আজ্ঞা, হা । 

সত্য। আচ্ছা । ( ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, একটু এই দিকে আনুন । 

ধন। মন্ত্রী মহাশয়ঃ এ কর্ম্মটা কি ভাল হলো? 

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যস্ত 

মুগ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কিকরেন1? এতে ত আর কোন 

উপায় নাই। ৃ 

ধন। আজ্ঞা, হা, এ কথ! যথার্থ বটে। কিন্ত আমার, দেখছি, সর্বনাশ 

হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে। 

সত্য । কেন, মহাশয় ? | 

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব 

এ দশ্্যুল লুটে নিলে । তার পর রাজ। মাননিংহের দুতের হাতে আমি ষে কি 

পধ্যন্ত অপমান সহা করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার-- 
১৩ 
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সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন 
না। এখন অনুগ্রহ করে এই অন্ভুরীটি গ্রহণ রুরুন। মহারাজ এটি আপনাকে 
দিতে দিয়েছেন । 

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য । ( অনুরীয় গ্রহণ । ) 
সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন ম্ুচতুর মনুষ্য । অতএব আপনাকে 

অধিক বল! বাহুল্য । আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে 

পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিস্তা করিয়া ) দেখুন, 

আপনি যদি এ কর্ম কত্যে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট 

পরিতুষ্ট করবেন। 
ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ক্রটি করবো না। তার পর 

জগদীশ্বরের হাত। 

সত্য। আমি কর্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি । আপনার 
পথে কোন ক্লেশ হবে না। 

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই । 

সত্য । যে আজ্ঞা, আম্মন তবে । 
[ প্রস্থান। 

ধন। ( স্বগত ) দেখি দেকি, অঙ্গুরীটি কেমন 1 (অবলোকন করিয়! ) বাঃ, 
এটি যে মহারত্ব! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে! হা! হা! 
ধনদাসের ভাগ্য | মাটি ছু'লে সোন! হয়। হাহা হ1! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, 
তাকে সকলই দেন। ( চিস্ত। করিয়৷ ) এ বিবাহে কৃতকাধ্য হলেম না বলে যদি 
মহারাঞজজ বিরক্ত হন, হলেনই ব1) না হয়, ওর রাজ্য ত্যাগ করে অগ্থাত্রে গিয়ে 

বাস করবো । আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা। 

হ]! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কি না, এই একট] বাধা দেখছি; 
বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একেবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত 

দিন বনে বনে পর্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন 
করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া ) কেন? ফেলেই বাষাব কেন, আমি কি 
আর একটা বেশ্টাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত লোক ত্বর্গকম্ঠাকে বশ 

করেছে, আর আমি কি একট! সামান্য বারাজনার মনঃ চুরি কত্যে পারবে! না! 
হা! হ1! তাদেখিকিহয়। - 

[ প্রস্থান। 
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প্রথ। ( অগ্রসর হইয়া ) ওছে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন! 

দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত । আঃ, এক দিন রাত্রে 
তাই, ও ষে আমাকে কষ্ট! দিয়েছিল, তা আর কি বলবো? 

তৃতী। কেন? কেন? 
দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমাহষের 

তত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো 
না। শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি 

গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিটাই কিনে -খেও। হা! হা] হা! 
প্রথ। হা! হাঁ! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত 

করিয়া ) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো । 

নেপথ্যে গীত। 

[ ভৈরব-_কাওয়ালী। ] 

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী। 

প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে 

প্রমোদিনী ভান্ুতভামিনী 

শলী চলিল তাই হেরে 

বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী 
অতি ছুখিনী। 

মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে 

বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে 

প্রমোদ ভরে বিপিনচরে, 

নব তৃণাসনে হরষিত মনোহুরিণী ॥ 

তৃতী। এশুনলে ত? চল, আমরা এখন যাই। ( নেপথ্যে রণবান্ঠ ।) 

প্রথ। হাঁ__-চল---। এ ষে আর এক দল আসচে। 

[ সকলের প্রস্থান । 

ইতি তৃতীয়াঙ্ক। 



চতুর্থাঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্থ 

জয়পুর__রাজগৃহ। 

( রাজা জগংসিংহ এবং মন্ত্রী |) 

রাজা । বল কি, মন্ত্র! এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে? 

ন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্া বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত 

বে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন? 

রাজা। কিআপদ। আমি কি তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি হে? 

সামি জিজ্ঞাস। কচ্যি কি, বলি এ কথ তুমি কার কাছে শুনলে ? 

ম্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি 

বশ্বাসযোগ্য পাত্র । 

রাজা । বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করোযে মানসিংহকেই 

কম্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমদ্িংহের আপনার প্রতি 

অত্যন্ত স্বেহ; তিনি কেবল দায়গ্রত্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 

মহারাজ, আমি ত পূর্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্ত 

আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধন্দাসের পরামর্শ ই শুনলেন। 

রাজা । আঃ, সে গত বিষয়ের অন্ুশোচনে ফল কি? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই 

এই অনর্থের মূল ! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জছ্ের এ রাজ্যের সর্র্বনাশট! কল্যে ! 

রাজা । কেন? কেন? তার অপরাধ কি? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি 

বিশেষরূপে জানেন না। 

রাজ।। কেন? কি হয়েছে, বল না। 

ম্ত্রী। আজ্ঞা. এ সকল কথ! রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই 

উচিত হয় না। কিন্তু-_-_ | 

রাজা। কেন? ধন্দাসের এতে অপরাধট৷ কি? 



কৃষ্ণকূমারী নাটক ৫৭ 

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমুত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে 

দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না ? 

রাজা। কৈ,না! কি কারণ, বল দেখি শুনি। 

মনত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর 

পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি 

আর ছুটি আছে? 

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্ভোগী হয়েছিল? আমি তখন 

বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আন্ুক। তা এখন এ বিষয়ে কি 

কর্তব্য, বল দেখি? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। 

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রিট তুমি উন্মাদ হলে নাকি? এমন 

অপমান কি কেউ কোথাও সহা কত্যে পারে 1?--কেন, আমার কি অর্থ 

নাই 1 সৈন্য নাই? নাকি বল নাই? রি 

ম্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের ! 

রাজা । তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন? মান অপেক্ষা কি 

ধন, না জীবন প্রিয়তর1 ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি 

র্পতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তার পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ 

নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ-_ 

মন্ত্রী। আজ্ঞ। করুন__ 

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথ বলছিলে, তিনি কে, আমাকে 

ভাল করে বল দেখি। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র । কিন্তু তার 

পিতার লোকাত্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি 

বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন । 

রাজা । বটে? মরুদেশের বর্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের 

পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরমিংছের কনিষ্ঠ ছিলেন; তা 

ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী । | 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্মাধর্মের বিচার আছে? যার 

শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন ! 
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রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, 

মন্ত্র, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে 

আমার বিপক্ষত|। করে! এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে। 

ন্ত্রী। মহারাজ,_-____ ্ 
রাজা । (গাত্রোথান করিয়া) আর বুথ] বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? 

যাও---- 

ম্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মম্ুত্যত্ব লাভ 

করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা___ 

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না) মন্ত্র 

তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে 

সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় ন1। . 

রাজা । মন্ত্র, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি 

যদি এ অপমান সহা করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের 

ৃষটান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, দেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন 

কেউ ন! বলে, যে অন্বর-অধিপত্তি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। 

ছি। ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহত্রগুণে মরণ ভাল। ৷ 

তুমি যাও। 

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ ! ( স্বগত) 

বিধাতার নির্ধন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! ছুষ্ট ধনদাসটাই 

এই অনর্থ ঘটালে ! 

[ প্রস্থান। 

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত 

দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার 

চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা 

হউক, ধনদ্রাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম করেছি, 

সকলেতেই এ দৃ্ট আমার গুরু । ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা। দেখি, 

এবারও কি হয়? 

: [প্রস্থান । 
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জয়পুর--বিলালবতীর গৃহ। 

( বিলাসবতী এবং মদনিকা |) 

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি? ধন্য যা হউক। 
মদ। ( সহান্য বদনে ) সে বড় মিছা! কথা নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল 

কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যে হয়। হা! 
হা! হা। 

বিলা। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই 

চিনতে পারে নাই 1 
মদ । তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অন্থুরীটি দিত? 
বিল৷। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্? 
মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বড়ী। 

আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে 
দেখতেম, ছুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না। 

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই | 
মদ। হা!হ]! রাজমন্ত্রী, রাজ। মানসিংহের দৃত, রাজকুমারী, আমি কার 

সঙ্গে না দেখ করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো? 

বিলা। তাই ত1 ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা ন। কি বড় স্ুম্দরী ? 

মদ। আহা! সুন্দরী বলো স্থন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা 

করো না। আমি বলি, এমন রাপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই! 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ।) 

বিলা। ও কি লো? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি? কেন? তিনি 
কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন1? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা! 

মদ। ভাই, বলবে! কি? রাজনন্দিনী কৃষ্কার কথা মনে হলে প্রাণ যেন 

কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে! 
বিলা। বলিস্্কিলো? তিনিকি এমন সুন্দরী? কিআশ্চধ্য| আয়, 

তাই, আমর! এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাঙ্ম করে 
বল দেখি, শুনি। 
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মদ। কেন? তীর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল? 

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তার কথা শুনে আমার এমনি 

ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাকে একবার দেখে আসি। 

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষু 

দিয়েছেন!--সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল 

দেখি। 

বিল । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাস 

করিস? আজ তিন দিন। 

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে 

আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষু্ হয়েছেন! তা 

হবেনই ত। তার দুতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছিতহা! হা! ধনদাস, 

ভাই, আর এ জম্মেও কারো ঘটকালি করবে না। ছা! হা! হা! 

বিল।। হা! হা! হা! বোধ হয় না। 

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আমবেন এখন। 

তা তুমি, ভাই, যদি তাকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে 

তোমার সঙ্গে কথা কইবে। ন|। | 

বিলা। ওমা,সেকিলো? ছি| ছি! তাওকি কখনহয়? 

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। এইযে এসো না, 

তোমাকে, ন! হয়, মান্ভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। ( উপবেশন ) 

আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি? তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে দাধ। 

( বদনাবৃতকরণ। ) 

বিল।। হা! হা! হা! বেশ লে! বেশ! তুই, তাই, কত রঙ্গই জানিস? 

ত। আমি এখন কি করবো বল! 

মদ। (গাত্রোথান করিয়।) কি আপদ! তুমিই না হয়, মান করে বসো। 

আমি নায়ক হয়ে সাধি ! 

বিল।। ( উপবেশন করিয়। ) আচ্ছা এই আমি বসলেম। 

মদ। এখন মান কর। 

বিল।। এই কল্যেম। ( বদনাবৃতকরণ। ) 

মদ। হে নুদ্বরি, তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহ্গ্রায়ে দেখে আজ 

আমার চিত্তচকোর 
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বিলা। হা! হা! হা! 

মদ। ছি! ছি! ও কি? এ ত সব নষ্ট কল্যে।এমন সময়ে কি 

হাসতে হয়? 
বিলা। এ না, মহারাজ এই দিকে আমচেন? 

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ 

না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথ। খাবার 

যোগাড় হয়েছে । ৃ 

| প্রস্থান। 

(রাজ জগৎসিংহের প্রবেশ ।) 

রাজা । (ব্বগত) আজ তিন দিন এখানে আমি নাই। আর কেমন 

করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।-_ 

এ তিন দিনে প্রায় নববই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। 

আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক মঙ্গে করে আমচেন। শত 

সহজ বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন ব্রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে 

যাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধন্ঃ আর পঞ্চ শর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। 

এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি ! তা কই, বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে ) ওহে, 
বসস্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া ) এই যে--কেন 

প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছে কেন? এ কি-_-এ কয়েক দিন 
না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন। ) দেখ 

ভাই, ভুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি 
নাই।--কি আশ্চর্য্য | আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জাত যাবে? 

একট! কথাই কও। একি? একবারে নিস্তব্ধ !_তা তুমি যদি তাই, আমার 
মঙ্গে একান্তই কথ। না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহত্র 
কর্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে। 

বিল । যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্যি? 

রাজা । কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি জ্ঞামার উপর 

সাজ এত দয়াহীন হলে? 

বিলা। সে কি, মহারাজ? আপনি হচ্যেন রাজকুল-চুড়ামণি; তাতে 
মাবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন ;--আমি এক জন-_--_ 

৯১ 
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রাজা । তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো৷।-ছি। 
ওকি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার 
উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে ন্ত্ধধনি ) আহা! এমন সুমধুর 

ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না? 

(নেপথ্যে গীত । ) 
[ কাফীঞ্জংলা-_যৎ। ] 

মনে বুঝে দেখ না, 
এ মান সহজে যাবে না, 

তাকিজাননা? 

যে করে তোমারে যতন অতি, 

চাতুরী তাহার প্রতি; 
তার প্রতীকার, না৷ হলে আর 

কোন কথ| কবে না! 
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী 

হয়েছে অভিমানিনী, 

সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি। 

পায়ে ধরে সাধন! ! 

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সথীর! 

আমাকে বড় সংপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন 

তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ। ) 

বিল । (ব্যগ্রভাবে ) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল 

আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর 

মান রাখেন কি না। | 

রাজা। আর, তাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ওষধ পেলেম, 

তাই রক্ষা ।-_-_-যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলে? 

বিলা। কেন, সথে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল ন1। 

( মদনিকাঁর পুনঃ প্রবেশ ।) 

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়। 

মদ। ওমা! সেকি, মহারাজ? আপনি কি কথ! আজ্ঞ। করেন? 
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রাজা। তুমি, সখি, মর্দন-কেতু । তুমি যে স্থানে বাযু-চালন! কত্যে থাক, 

সেখানে কি আর রক্ষা থাকে । অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, 

প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান 

ভার হয়ে উঠে। 
মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিস্তা কি, মহারাজ 1 আপনি যদি মদনের 

শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ওষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন 
বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি? 

রাজা। হা! হা! সাবাশ,, সখি, ভাল কথা বলেছে! তুমি, ভাই, 
সরস্বতীর পিতামহী!_যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (ক্বর্ণহার 
প্রদান।) 

মদ। (প্রণাম করিয়া ) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র। 

রাজা । বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাষের 
বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য! 

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার 

সথীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন । 

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর কী তা আমি এখন বিলক্ষণ টের 

পেয়েছি; কিন্ত ওর যে এত দূর মাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস 
হয় না! 

মদ। মহারাজ, ন্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে? 
রাজা। হা?। তাহবেনাকেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে! 
মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে। 

প্রস্থান | 

বিলা। নরনাথ, ছৃষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল। 

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাছে কি প্রয়োজন ছিল? 

বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও 

ভাল বাসতে পারি! 

বিলা। এ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাথা কথা কয়েই আপনার! 
কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্তিনী হইয়। ) যথার্থ বলুন দেখি, 

মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না? 
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রাজা। রাম বল। এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না, 
ধনদাসের মন্ত্রণ শুনে আমার, ভাই, অহি-মৃষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত 

রক্ষা করা চাই। সেই জগ্ঘেই এ সব উদ্মোগ__-__ 

( মনিকার পুনঃ প্রবেশ ।) 

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল 

হয়। ধন্দাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে 

একবার প্রমাণট। দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি ) আম্বন তবে, মহারাজ ! 

রাজা। ( উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই 

যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব, তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে 

অবস্থিতি । ) 

বিলা। (ম্বগত) ধনদাস ধূর্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাদ পেতেছে, 
ত৷ থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া ছুদধর। 

( ধনদাঁসের প্রবেশ ।) 

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত? 

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন করে ভাল থাকবো, বল? 

উদয়পুর থেকে ফিরে আসা৷ অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে 

ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি 

বলবে? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো। এই ভাল। 

বিল । গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে ! 

ধন। না, তাত থাকেনা। তবে কি না, তুমি যদি, ভাই, আমার এ 

মেঘাবৃত গগনের পুর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে? 

মদ। ( জনাস্তিকে ) মহারাজ, শুনছেন । 

রাজা। ( জনাস্তিকে ) চুপ-_-_- 

ধন। (স্বগত) মদনিকা না| হবে ত সহআ্র বার আমাকে বলেচে, যে 

বিলাসবত্ী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে । আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে 

কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে ) তুমি যে, ভাই, চুপ 
করে রইলে! আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, ত1 কি তুমি জান না? 

বিলা। ( ব্রীড়া-সহকারে ) ত| ভাই, আমি কেমন করে জানবো? 
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ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্বদা কমলিনীর 

সহিত সহবাস করে বটে, কিন্ত সে ফুল যে কি মুধারসের আকর, তা কেবল 
মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কর্ম বোঝা? 

হা! হা! হা! হা। 

রাজা । ( জনাস্তিকে ) শুনলে 1 শুনলে বেটার স্পর্ধার কথা? ইচ্ছা হয় যে, 

এ নরাধমের মাথাটা এই মুহুর্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিফোষ করণে উদ্যত । ) 

মদ। ( জনাস্তিকে )ও কি মহারাজ 1? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ। ) 

ধন। দেখ, বিলাসবতি,_-_ 

বিলা। কি বল, ভাই? 

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতাত্ত চিহ্টিত দাস, আর আমি এ 

রাজসংসারে কর্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, দে সকলই তোমার । ( স্বগত ) 

এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমুল্য রত্ব আছে, তার কাছে সে কোথায় 

লাগে? তা একে একবার হাত করবার কি? এ দেশ থেকে একে একবার 

নে যেতে পাল্যে হয়। ( প্রকাশে ) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে? 

বিলা। আমি আর কি বলবো? 

ধন। দেখ, কাল সকালে তে রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে 

যাত্রা করবে । তা সে শশ্ত্রবিগ্ভায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই ! 
রণভূমি দেখে মুচ্ছা ন। গেলে বাচি। হা! হা! হা! তাআমিবেশজানি, 
এমন ভীত মানুষ ত আর ছুটি নাই। 

রাজা । ( জনাস্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? 

( মারিতে উদ্যত |) 

মদ। (ধরিয়া জনাস্তিকে) করেন কি, মহারাজ? একটু শান্ত হউন, 
আরো! কি বলে, শুনুন না। 

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় এ যুদ্ধে মার! যাবে, নয় মুখে 

চুণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে 1 ণ 
রাজ1। (জনান্তিকে ) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণকালি পড়ে। কৃত্ব! 

পামর ! ৃ 

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি লব প্রস্তত করি। চল, আমরা 
কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে 

তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল? 
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রাজা । ( অগ্রসর হইয়৷ মরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়৷ ) রে 

ছুরাচার নরাধম দামীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখচি, 

চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্। 

ধন। ( সভয়ে) কি সর্ধনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, ত| ত আমি 

স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এইবারে গেলেম, আর 

কি? এই ছুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে । ৃ 
রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা 

আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম নাই। তা বন্ুমতী 
এমন ছুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহা করবেন না! (অনি নিফোষ। ) 

বিলা। (সসম্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা 

দেন। এক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ 

কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না।: তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি 
ভিক্ষ। দেন। 

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড 

করবে৷ না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্ত যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন 

কত্যে ন! হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক ।--- রক্ষক !-- 

নেপথ্যে । মহারাজ । 

( রক্ষকের প্রবেশ ।) 

রাজা । দেখ এ দুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্তে লয়ে যা। 

আর তাকে বল্গে, ঘে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চুণ কালি দিয়ে, 

একে দেশাস্তর করে দেয়। আর এর য| কিছু সম্পত্তি আছে, দব দরিদ্র 

্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে। 
রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্মাবতার ! ( ধনদাসের প্রতি ) চল,_-- 

ধন। ( করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ-_--_ 

রাজা । চুপ, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথ৷ শুনতে চাইনে। 
নেয়া একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়। 

রক্ষ। চল। 
০ 

[ ধনদীসকে লইয়। রক্ষকের প্রস্থান । 
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মদ। ( অগ্রসর হইয়া ) আহ! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! এখনই 

তায়ার লীল! সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইছর ভায়া 
সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাদে পড়েছেন। হা! 

হা! হা! 

বিলা। এ সব, তাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে 
ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোক্ ছুটি যে 
এত দিনে খুললো, এও আহনাদের বিষয় । 

রাজা । এ ছ্ুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে 

লজ্জা হয়! কিস্তকি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে 

ছেড়ে দিতে হলো । 

নেপথ্যে । (রণবাগ্) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় 
হউক )। 

রাজ1। ( সচকিতে ) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। 
প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে । আমাকে এখন যেতে হলে] । 

বিলা। সেকি, মহারাজ 1 এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, 

বলুন? | 
রাজা। তা] ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা 

করবো । যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেং এ জন্মের মত এই 
সাক্ষাৎ হলো৷। (হস্ত ধরিয়া ) দেখ, ভাই, যর্দি আমি মরেই যাই, তা হলে 
আমাকে নিতান্ত ভূল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো। 

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন । ) | 

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথ কি, মুখে আনতে 
আছে! 

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ 
রণক্ষেত্রে একত্র হবে! মে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে 

হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে । 
মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পধ্যস্ত যাই। আর কাদলে কি 

হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন 
ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন। হ 

[ সকলের প্রস্থান । 
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জয়পুরস্্নগরপ্রান্তে রাজপথ-সশ্দুখে দেবালয়। দেবালয়ের গবাক্ষঘারে 

বিলাসবতী এবং মদনিকা। 

মদ। আর কেন, সথি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্্ানাদি করা যাক্গে, 

বেলা প্রায় দুই প্রহর হলে৷। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর 

এখানে থাকলে লোকে বলবে কি? | 

নেপথ্যে । ( রণবান্। ) 

বিল।। এ শোন্ লো, শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আঙদচেন। 

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে 

আমচে? | 

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা 

কৈ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্চি না। 

মদ। এখন তাই, কালে আর কি হবে? এ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসচেন। 

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ।) 

ম্ত্রী। বিধাতার নির্বধন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ 

অম্িকণ। এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জলে উঠলে।! আহা, এতে যে কত সুন্দর 

তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভন্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। 

( দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলআ্োতঃ যখন পর্বত 

থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? ( নেপথ্যা ভিমুখে ) 

একি? অর্জুনসিংহ। তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে? 

নেপথ্যে । আজ্ঞা, এই আমর! চললেম আর কি। 

মন্ত্রী । কি সর্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই? একি? এ দব 

ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে? 

নেপখ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়৷ ভার । 

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) জ্যা কি বললে? গরু পাওয়া ভার! কি 

সর্ধ্বনাশ |! তোমর! তবে কি কত্যে আছ? 
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নেপথ্যে । উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল । 
এ। আজ্ঞা, এই হলো৷ আর ক্রি? 

এ। ও হে বাছ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও! 

বাজাও । 

এ। মহাশয়, আশীর্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, 

বাজাও । 

এ। ( রণবাছ্ভ ) মহারাজের জয় হউক | 

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে? আঃ, এ 

নব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহআলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; 

আমার ত ছুই চক্ষুঃ বৈ নয়! 

[ গ্রস্থান। 

বিল1। মদমিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে 

মহারাজের নিকট যাই। 

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি? চল, বরং বাড়ী যাই । দেখ, বেলা 
প্রায় ছুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহছুংসীর! সরোবরে ভেসে গা শীতল 

কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাক। উচিত হয় না। 

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে ঘেতে মনঃ আছে? 

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কলো নাকি? 
হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়। প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা! 
হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাদলে আর কি হবে? 

তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুজা স্ুন্দরীকে লয়ে কেলী কচ্যেন। 
হা! হা! হা] | 

বিল।। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল 

স[গে না। 

মদ। একি? ধনদাস না? 

( নীচে দরিদ্রেবেশে ধনদাসের প্রবেশ |) 

ধন। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি 

এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ মুখ ভোগ করে, 
১২ 
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অবশেষে অম্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুকুরের ম্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে 

হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্মের দোষ। পাপকর্নের 

প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে 

লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে 
স্বর্ণ মগের অনুসরণ কত্যেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি.যে কত কুকর্ম 
করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন।) প্রভু, আমার অশ্র্জল দিয় তুমি 

আমার পাপপঙ্থে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন।) হায়! হায়! 

: আমার যদি এ জ্ঞান পূর্বে হতো, তবে কি আর আমার এ ছূর্দিশা ঘটতে| | 

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত1 দেখ, সখি, ধনদাসের দশ। দেখে আমার 

যে কি পর্য্যস্ত দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু 
থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা ছুই কথ৷ কয়ে আসি। 

[ প্রস্থান। 
ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি নাকরে? কিন্ত সেধন 

কারে সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই 

আশ্তর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্বমাল! গেঁথেছিলাম, সে গাছি 

এখন কোথায় গেলো! ? কে ভোগ করবে? হাঃ। 

( মদ্রনিকার প্রবেশ |) 

মদ। ধনদাস যে। 

ধন। আ্যাকেন-কে ও? মদনিকা? ( শ্গত ) আরো কি যন্ত্রণা বাকি 

আছে? (প্রকাশে ) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়ঃ তা৷ পেয়েছি, 

তা তুমি আবার-_ 

মদ) না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবে৷ 

না। তোমার ছুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত ছুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি 

বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ 

বটে-_হাজার হউক, পরের ছুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, 

যা৷ হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অন্ধুরীটি দিলেম। 
ধন। ( সচকিতে ) আঃ, এ অনুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে 1 

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভূলে গেলে 

নাকি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? ( ঈষৎ হাস্য ।) 



কৃষ্ণকুমারী নাটক ৭১ 

ধন। ত্যা--কাকে বললে, ভাই? 

মদ । মদনমোহনকে-যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল । আজ 

তাহলে! ত1 এই দেখ-_ আমিই সেই মূনিক] | 

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ? | 
মদ। আর কেমন করে বলবো 1 আমি না হলে এ নকল ঘটন। ঘটায় 

কে? ধনদাস, তুমি তেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই, কিন্ত এখন 
টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি 

কত বড় দৃষ্ট ছিলে] সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে হুট 

বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসে।। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে 

আবার গড়তে পারি কি না। 

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই 
মদনমোহন ? কি আশ্চর্ধ্য !- আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই? 

মদ। এসো, তুমি আমার দঙ্গে এসো। এ দেখ, বিলাসবতী উপরে 
দাড়িয়ে রয়েছে । ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও করে৷ ন|। 

আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমান্বষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত 

দেখলে? কিবল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, 

তুমি একবার নেবে এসো । আমার তারি খিদে পেয়েছে । চল হে, ধনদাস, 

চল। 

[ সকলের প্রস্থান । 



| পঞ্চমান্ক 
প্রথম গ্ভাঙ্ক 

উদয়পুর-_রাজগৃহ। 

( রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ) 

রাজ।। কি সর্বনাশ! তার পর! 

মনত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা। করেছেন, যে হয় 

তিনি নুকুমারী রাজকুমারী কষ্ণাকে বিবাহ করবেন, শয় উদ্য়পুরকে ভম্মসাৎ 

করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজ। জগতসিংহেরও এইরূপ পণ। 

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত )বটে? এ কলিকালে লোকে একেই 

কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে 

কে না খড়া প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতোঃ তা হলে 

কি আর এর। এত দর্প কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অথশুন্ট 

সৈম্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অতিমন্্যর মতন এ মণ রঘীর মধ্যে যেন নিরং 

হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্বনাশ কর! কিছু বিচিত্র কথা নয়।হে বিধাতঃ 

এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্যে হবে? শমন আমাকে ক 

দিনে গ্রাম করবেন? 

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে-___ 

রাজা। (সরোষে ) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শপে স্থির হত 

থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান। আর রাত 

জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিশ্মৃত হলেন, এও বড় আশ্টর্্য ! (পরিভ্রমণ । ) 

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের এখ 

যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটুক্তিতে বিরত্ত করা উচিত 

( দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, 

্বপ্পেরও অগোচর | ্ | 

রাজা । ( উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো। 

ম্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ । (উপবেশন। ) 

রাজা। এখন এতে কি কর্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকে 
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এবিপদ্-নাগরের কুল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘনিশ্বাস ) মন্ত্রি' এ রাজ- 

সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে মুখভোগ করেছি, তা ত তুমি 
বিলক্ষণ জান। তা। বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল 

হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন 

অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিশ্ৃত হলেন। এ কৃষ্ণা আমার 

গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়! 

ন্ত্রী। নরনাথ, এ নূর্য্যবংশীয় রাজার। পুর্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে 

য| যা কীন্তি করে গেছেন, ত| কি আপনার কিছুই মনে হয় না! 

রাজা । সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ 

করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ 

বোধ হয়; ও সব পুর্বকথা মনে হলে কি আমার মার এক দণ্ডও বাঁচতে 

ইচ্ছ। করে__ 

ন্ত্রী। মহারাজ ৃ ্ 
রাজা । হায়, এ শৈলরাজের বংশে আামার মতন কাপুরুষ আর কে কবে 

সখগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শুগাল .গহ্বরে প্রবেশ করে? কিন্তু সিংহের 
কিসেরাঁতি? | 

( বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ। ) 

এসো, ভাই, বলো । তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত? 

বলে। ( উপবেশন করিয়া) আজে, হু], মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত 

হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন 

উন ফিরে এসেছে । যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধর্জজী, উভয়েই 

রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন। 

রাজা। সেকি? আমীর নাধনকুলসিংহের দঙ্গে ছিলেন? 

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলমিংহের প্র!ণ 
পাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন। 

রাজা। আ! বল কি? আহাহা! আমি দেখছি, বিশ্বাল্ঘাতকতা এ 

যবনকূলের কৃলব্রত ! 

ম্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভুরি ভুঁরি 'প্রমাণ 
পাওয়। ষাচ্যে। 
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রাজা । জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি। 

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগংসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। 

আর অনেক অনেক রাজবীরও তার সহায় হয়েছেন। 

ম্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথ! শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত 

লোক গর্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙসমূহ 

কখনই শাস্তভাবে থাকে না। | 

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্তব্য? তুমি কি 

বল, বজেন্দ্র? 

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিন্বা স্বদেশের হিতসাধনে, 

যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রত্তত আছি। ভবে কিনা, 

এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্ের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্যন্ত আমার 

কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্বে কখনই বিরত হবো না। এখন 

দেবতারা-_ 

রাজা। তাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির 

দুঃখে দুঃখী হবেন। ছ্রস্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তহিত হয়েছেন। তবে 

এখনও যে চন্দ্র ঘূর্ধ্যের উদয় হয়ে থাকে, মে কেবল বিধাতার অলত্ঘনীয় বিধি 

বলে। | 

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাত। 

আমাদের অনৃষ্টে কি লিখেছেন। 

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ) তা, তাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ 

না, যদি কোন ব্যক্তি “বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি এই বলে 

কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জলন্ত অনলে প্রবেশ করে, ত৷ হলে 

বিধাত। যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা ততক্ষণাং প্রকাশ পায়। 

বলে। আজা, তা যথার্থ বটে। তবু” 

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন 

দেখি। ( পত্রপ্রদান। ) 

রাজা । ও কি পত্র, মন্ত্রি? 

মনত্রী। মহারাজ, এ পত্রথানি আমি গত রাত্রে পাই।,. কিন্ত এষেকে 

কোথথেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই 

পাচ্চি না। 
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বলে। কি সর্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম !----এমন কথা কি মুখে 

আনতে আছে! 

রাজ।। কেন, ভাই, বৃত্তাস্তটা কি, বল দেখি, শুনি? 

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি আপনার 
ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। 

(রাজাকে পত্র-প্রদান। ) 
মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিস্ত-__-- 

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি! রাম, রাম! এও 

কিকথা! ছিঃ ছি, ছি! | 
ম্ত্রী। ( জনাস্তিকে) তা--বলি--বলি--এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য 

কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচন। করে দেখুন------ 

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি ! মহাশয়, এ কি মনুয্ের কর্ম? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষ। কর] মানবজাতির প্রধান কর্্ম। বিশেষতঃ 

কষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন। 
রাজা । (ক্ষণৈক নিস্তব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপৃর্বক ) মন্ত্রি+-- 

মন্ত্রী। মহারাজ! 

রাজা । এ পত্রথানি তোমাকে কে লিখেছে হে? 

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না। ৃ 

রাজ|। দেখ, মন্ত্রি,। এ চিকিৎসক অতি কটু ওষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্ত 
এ দেখচি, রোগ নিরাকরণ কত্যে স্থুনিপুণ। ( দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান । ) 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হা! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিম্ন আর কোন 

গুঁষধ নাই। ? 

রাজ। । বলেন ঃ---াতিটী 

বলে। আক1-----শা 

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) ভাই, কি হবে? 

বলে। আজা, এ পত্রথানি আমাকে দেন, আমি ছি'ড়ে ফেলি। এযে 

শক্রর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্বনাশ! 

রাজা । তুমি কি বল, সত্যদাস? 

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্ৃকাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ 

বিদীর্ণ করেও দেবপুজায় রক্তদান করে থাকে । 
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রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষ: বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে 

আর এ কর্মেতে অনেক পৃথক্। 

মনত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্ত 

বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্বনাশ 

অপেক্ষা 

রাজা! সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্শরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর 

চতুদ্দিকি যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলে! হা! পরমেশ্বর | না না, 

না, এও কি হয় 1 

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসত্ী এই বংশের 

মানরক্ষার্থে অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন? বিশেষতঃ যিনি 

নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাম্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহঅ 

জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত? 
, 

রাজা। হী, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিুর ব্যাপারে 

সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথ! শুনলেই বাকি বলবেন? আমাদের 

পুরুষকুলে জন্ম; নুৃতরাং আমরা অনেক সহ কত্ে পারি) কিন্ত 

মন্ত্রী। আজ্ঞ।, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন? 

রাজা । সত্যদাস, এ কথ কি গোপন থাকবে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এট একবার চুকে 

গেলে আর ততে। ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের টি 

হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেম। অতএব শোক 

কিছু চিরস্থায়ী নয়। 

রাজা। (চিন্তা করিয়। ) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ __না।তাতেই বা কি 

হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও 

পরিবারের সমুহ বিপদ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না" না” কা থাকতে এ 

বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না 

হলেও সর্বনাশ । উঃ-_না)__না, ( গাত্রোথান ) তা। বলে কি আমি এ কর্মে 

সম্মত হতে পারি? সত্যদাম, এমন কর্ম চণ্ডালেও কতো পারে না। আর 

চগ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম পণ্ড পক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল 

্স্তরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাগপণ ঘত্বে প্রতিপালন 

করে। 
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মন্ত্রী। আজা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, 

বীরবর ? 

বলে। আমি এতে আর কি বলবো 1 

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্েহপুত্বলিক৷ কৃষ্ণার 
প্রাণনাশ কত্যে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যতন্সেহ 

যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে 

কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ--( বক্ষ-স্থলে হস্ত প্রদান ) হে 
বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরল বালা! 

আমার প্রাণপ্রতিম৷ নিরপরাধে___আহা ! ও মা কৃষ্ণা আঃ (যুচ্ছাপ্রাপ্তি। ) 

মন্ত্রী। কি সর্ধনাশ। কি সর্বনাশ ! 
বলে। হায়, এ কি হলে! 1_--কি হবে? এখানে কে আছে রে? 

(ভূত্যের প্রবেশ ।) প 

ভৃত্য । কি সর্ধনাশ! একি? মহারাজ !- একি? 

ন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদূ উপস্থিত। তা আনুন, আমর! 

মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই । রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈগ্যকে 

ডেকে আণগে যা। 

ভূত্য। যে আজ্ঞা। 

[ প্রস্থান। 

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন। 

[ রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গরভাঙ্ক 

উদয়পুর- একলিজের মন্দির-সম্মুখে । 

(ভৃত্যের প্রবেশ। ) 

ভূত্য। (ব্বগন্ত) উঃ কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তার! দেখ যায় 

না। ( চতুদ্দিক অবলোকন করিয়। ) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত তৃত 
১৩ 
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কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে 

এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। ( সচকিতে ) ও বাবা! 
ও কি ও? তবে ভাল!-__একট৷ পেঁচা। আমার প্রাণটা একবারে উড়ে 
গেছলে!! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাথী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর 
ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দুর | দুর! (পরিক্রমণ ) 
কি আশ্র্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। 

আহার, নিদ্র!, রাজকর্্, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্বদাই 

“হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বসে কৃষ্ণা, যে তোমার 

রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার তক্ষক হতে হলে।!” কেবল এই 

সকল কথাই ওর মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্-_সচকিতে ) ও 
আবার কি? লম্বা! যেন তালগাছ! ও বাব1! কি সর্বনাশ! এ কি নন্দী 

না ভূঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে| তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার 

আর কার আছে! উঃ। ওবাবা! এই দিকেই যে আসচে। . 

(রক্ষকের গ্রবেশ।) 

কে ও? ও]| রঘুবরসিংহ | আঃ! বাঁচলেম। আমি, ভাই, তোমাকে 
বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্ত হয়েছিলাম । ত তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট | 

রক্ষ। চুপকরহে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না। 
ভৃত্য। কেন? কেন? কিহয়েছে! 

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন) বাচেন কি না, 

সন্দেহ। 
ভৃত্য। বল কি, রঘুবরসিংহ ? 
রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মুচ্ছা যাচ্েন। ভতগবান্ শস্ুদাস আর 

তার প্রধান প্রধান চেলার৷ অনেক ওষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে 
উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের ছঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার 
বলেন্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর । দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন 

প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। ছুই জনে যেন এক প্রাণ। 
ভৃত্য । তার মন্দেহ কি? | ্ 
রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের 

এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার! 
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ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। 

তা তুমি কি কিছু জান না? 
রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ 

হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মুল কারণ; দেখ, এ কয়েক 
দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্বদা তারই নাম শুনতে পাই । 

ভূৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি। 

( বলেক্দ্রসিংহের প্রবেশ ।) 

বলে। (স্বগত) কি সর্বনাশ; এ কি আমার কর্ম্ম; হস্তী সুকুমার 

কুম্মকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য 

গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনু কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? 
না, না, এ আমার কর্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই 

কর্তব্য। (প্রকাশে ) রঘুবরসিংহ ? 

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি ! রর 

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো । 

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে 

এসো না, ভাই, আমরা ছুজনেই যাই । 

ভঁত্য। আচ্ছা, চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

(মন্ত্রীর প্রবেশ ।) 
মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি 

এত বিরক্ত হলে সর্বনাশ হয়! আমন, মহারাজ আপনাকে আবার 'ডাকছেন। 

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়।) তুমি বল কি, মন্ত্রি! আমিকিচগাল? না 
পাষণ্ড? একি আমার কর্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ 

কত্যে চান? ত্যা? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণ 

আমার প্রাপপুত্তলিক । আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিন 

করি ?- এহিক সুখের জহ্যে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, গ্রকালে যে 
কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্মের প্রতিফল 
কি ইহ কালেও ভোগ কত্যে হয় ন11- মাস্ত, তুমি এ দ্ণাম্পদ কর্ম কত্যে 
আমাকে আর অনুরোধ করো! না। 



৮০ মধুুদণ-গ্রস্থাবলী 

ম্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আনুন । এ 
সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ |) 

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ তোলানাথ! (নকলের 

উপবেশন এবং শিবন্তব গীতান্তে ) বোম্ মহাদেব! 

প্রথম। গৌসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন 

বিপদ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে 

পারলেন? 

দ্বিতীয় । বাপু, তোমরা আমার চেলা। অত্তএব তোমাদের নিকট আমার 

কোন বিষয় গোপন রাখা! অতি অকর্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, 

যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি 

নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একট! রক্ততোতঃ নির্গত হচ্যে। 

তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী 

দ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের পরেই এই 

ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জান আরস্ভ হলো। বাপুঃ এ সকল কুলক্ষণ। 

এতে যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে, তার 'সন্দেহ নাই। 

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না। 

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ধন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে 

এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তকে উদ্িগ্ন করা৷ হবে। আর কোন উপকার নাই। 

তৃভীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে? 

দ্বিতীয় । তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অন্থমান হয়, যার 

নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে । যা হউক 

সে কথায় আর প্রয়োজন নাই । এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান 

করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক 

ঝড় বৃষ্টি হবে। 

সকলে । বোম্কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোমৃ-ধোম্! 

[সকলের প্রস্থান। 



কৃষ্ণকুমারী নাটক ৮১ 

(বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ। ) 

ন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে 

বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা 

অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় ন1। 

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাঞ্জের প৷ 

ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে ? | 

বলে। দেখ, মন্ত্র, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! 
হায়। আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার পূর্বজন্মে কোন 

পাপ ছিল; তা না হলে-__ 

(নেপথ্যে )। বীরবর, আপনার ঘোড়। প্রস্তত । 

বলে। আচ্ছা । আমি চললেম, মন্ত্রি। 

[ প্রস্থান । 

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার মে এ দুরূহ কর্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন 

সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা! 

রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! হে 
বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা । 

(বাজার প্রবেশ ।) 

রাজা । সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ, আমার 

অবৃষ্টে কি ভুমি এই লিখেছিলে? বাছ', আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন 
দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড! নরাধম--__ 

ম্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন । 
রাজ] | সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবে? 

মন্ত্রী। ধর্মাবতার+-_ | 
রাজ1। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল 

অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার। 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়! 



৮২ মধুদৃদন-গ্রন্থাবলী 

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জজন। ) 

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ 
পামরের গহিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও 

নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণডা-রূপে গর্জন কচ্যেন। 

উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালম্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃঃ তুমি কি 

আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্ত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ 
এ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধাম্বিত কচ্যেন। বজ্ের কি ভয়ঙ্কর 

শব! এ কি প্রলয়কাল! ত| আমার মন্তকে কেন বজ্াঘাত হউক না? 

(উর্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! 

এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষগকে পৃথিবীতে 
আর কেন রাখ! বিনাশ কর।-কৈ1 এখনও বস্ত্রাধাত হলো না?--কৈ? 

বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মন্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও! 
এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বস্ত্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি? 

( বিকট হাস্থা। ) ক 

মনত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। 

(প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আমুন, এক্ষণে রাজপুরে 

যাই। 

রাজা। (ন1 শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে 1 মৃত্যু হবে না? কেন হবে 

না কেন? কেন1-ত্যা! কি হবে? তবে কি হবে1--আমার কি 

হবে? (রোদন।) 

ম্ত্রী। : স্বগত ) এ কি সর্ধনাশ! এখন কি করি? একে লয়ে যাবার 

উপায় কি! 

রাজা। এ কি? ও মাকৃষা! কেন, মা1-_এস, এস, একবার তোমার 

মন্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, ম11-আহা! আমি যে তোমার 

ছুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।-( রোদন ) ও কি ভাই 

বলেন ও কি?_ও কি1_কি কর1-কি কর1 এমন কর্ম 

(মৃচ্াপ্রান্তি। ) 
ম্ত্রী। (স্থগত) এ কি? এ কি? একি সর্ধনাশ|_-কি হবে! 

এখানে যে কেউ নাই। ( উচ্ৈঃষ্বরে ) কে আছিস্ রে! 



কৃষ্ণকুমারী নাটক ৮৩ 

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ । ) 

ভূত্য। একি1কি সর্বনাশ! 
. মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল। 

[ রাজাকে লইয়া প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

উদ্নয়পুরস্প্কঞষচকুমারীর মন্দির | : 

( অহল্যাঁদেবী এবং তপস্থিনীর প্রবেশ) 

অহ। ( চতুপ্দিকি অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত 

এখানে নাই 1 
তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন 

নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন? ূ 

অহ। (নিরুত্বরে রোদন । ) | 

তপ। (হত্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি? স্বপ্ন কি কখন সত্য 

হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে ধে কত শত দরিদ্র রাজা হতো; আর কত শত 
রাজ! দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কতকি স্বপ্নে দেখে, তা 

কি সব সত্য হয়? 

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে; আপনি আমার কৃষ্কাকে 

ডাকুন। আমি একবার তার ঠাদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন। ) 
তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এম কি অদ্ভুত 

স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি। 

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্লের কথ। মনে হলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে ! 
(রোদন। ) 

তপ। কেন, বৃত্বাস্তটাই কি? 
অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি এ ছুয়ারের কাছে দীড়িয়ে আছি, 

এমন সময় এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হন্তে করে এই মন্দিরে 
এসে প্রবেশ কল্যে-_-_ | 

তপ। কিআশ্চর্য্য! তার পর? 



৮ মধুগ্ৃদন-গ্রস্থাবর্লী 

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন এ পালস্কের উপর একল। শুয়ে আছে। আর 

এ বীরপুরুষ কল্যে কি, যেন এ পালক্কের নিকটে এসে তাকে খড়গাঘাত কত্যে 
উদ্ভত হলো); আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে 

গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।) 

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয় আর 

ভাল দেখলে মন্দ হয়? 

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই 
এ মন্দিরে শুতে দেবে না। 

তপ। (সাস্থ্য বদনে ) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? ( নেপথ্যে যন্তরধধনি ) 

এ শুনুন) আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। 

তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই । মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই 

এত উতল! হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ 

হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃগীড়। দেবেন 1 আর বিবেচনা করে দেখুন 

না কেন, স্বগপ নিদ্রাদেবীয় ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমর এখন যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(খড়গহস্তে বলেন্দ্রসিংছের প্রবেশ |) 

 বলে। (স্বগত ) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার 
সংখ্যা নাই। কিন্ত আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। 

ত। হবেই ত। চোরের মতন মি'দ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের 
ধর্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্বটে ফেললেন? এ নিদারুণ 

কর্ম কি অন্য কারে! ঘবার। হতে পারতো না? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে ন। মেরে 

আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার 
নিকটবর্তী হইয়।) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই । বোধ হয়, এখনও শুতে আসে 

নাই। তা এখন কি করি! (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত । ) ( স্বগত) আহ ! 

হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্তে নীরব কত্যে 

এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যেকৃষ্ণা এ দিকে আসছেন। 

হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল 
হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে ! হায়, হায়! বসে, 

তুমি কেন এ নিষঠয় ব্যাঘ্ের গ্রাসে পড়তে আসচো। (অন্তরালে অবস্থিতি। ) 
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(কৃষ্ণার সহিত তপস্থিনীর পুনঃ প্রবেশ ।) 

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যস্ত কি গান বাগ্চেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, 

রাজমহিষী যে শয়নমদ্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব 
করো না। 

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? 
উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন? 

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ; তাতে আবার তুমি তার একটি 
মাত্র মেয়ে । আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে-____--_ 

কৃষ্ণা। ( সহাস্য বদনে ) তবে মা কি ভাবেন, ষে আমাকে কেউ এ মন্দির 
থেকে চুরি কর্যে নে যাবে? 

তপ। বসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ কর! 

কি যার তার সাধ্য। | ঁ 
কৃষ্ণ। ( গবাক্ষ খুলিয়া ) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাব্রি। 

শিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভৃষ! পরিত্যাগ করে ছঃখসাগরে মগ্ন 

হয়ে রয়েছেন। 

তপ। (সহান্য বদনে ) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত.থেকে 
শিখলে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটারে যাই। রাত্রি প্রায় ছুই 

প্রহর হলে! । | 

কষা । যে আজ্ঞা। 

তপ। তবে আমি এখন আসিগে। 

প্রস্থান 

কষ্া। (ব্বগত) রাজ! মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্ত 
শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈম্সামস্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে 
আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন /--তা। দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি 

করেন। (( দীর্ঘনিশ্বাস ) সৃতদ্রার জন্যে অঞ্জুন যেমন যহুকৃলের সঙ্গে ঘোরতর 

দ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো৷। ( গবাক্ষ খুলিয়া ) ই£ কি 

তয়ানক বিদ্যুৎ । যেন প্রলয়কালের বিস্ফৃলিক্গ পাপাত্ার অন্বেষণে পৃথিবী 
পর্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জন শুনলে মহামহাবীর পুরুষেরও হাৎকম্প 
হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ 
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মন্দির পর্বতের গ্যায় অটল; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন তয
় নাই। কিন্ত 

যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্যে! 

আহা | পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মহুয্য, সেই বুদ্ধি 

সেই আকার, কিন্ত কেউ বা অপূর্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্রালিকায় ইন্্রতুল্য এবরয্য ভোগ 

কচ্যে, আর কেউ বা! আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। 

কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কলোই যে লোকে সুধী হয়, এমন নয়। 

আমার ত কিছুরই অভাব নাই+ তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই 

সখ | (দীর্ঘনিশ্বাস ) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? 

পৃথিবীর কোন বস্তই ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেপ পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর 

্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেকি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। 

তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়। করে এর মগের চঞ্চলতা দূর 

কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতাস্ত শরণাগত। (শয়ন।) 

( বলেন্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ 1) 

বলে। (ন্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ম কত্যে এলেম, যে পাছে 

একেবারে রমাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও 

আশঙ্ক। হচ্ে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেশ পদে পদে মেদিনী আমাকে 

গ্রাম কত্যে আসচেন। ভা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনি দেবি, তুমিই 

আমার সাক্গী। আমি এ কর্ম আপন ইচ্ছায় কচ্যি না। (নিকটবর্তী হইয়া) 

হায়] হায়! আমি এ রাজকুলমূপাল থেকে এ প্রযু্ত কনক-পন্মটি ষথার্থই কি 

ছিম্ন ভিন্ন কত্যে এলেম। এমন সুবর্ণমন্দিরে সি'দ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন 

অপহরণ কর! অপেক্ষা কি আর পাপ আছে | (চিন্তা করিয়া) ঘা কি করি? 

জো ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ । (দীর্ঘনিশ্বাস ) আমার দেখচি 

মারীচ রাক্ষমের দশ! ঘটলো কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই | সা জন্মের মতন
 

বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি! ( মুখ দেখিয়। ) ছে
 বিধাত;, আমি কি 

রাহ হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কত্যে এলেম আমি কি প্রলয়ের কালরূপে 

একে চিরকালের নিমিত্তে জঙমগ্র কত্যে এলেন । (নয়ন মার্জন ) আছ! মা! 

আমি নিঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রা? নষ্ট কত্যে এসেছি। আহ। ! 

বাছা এখন নিরুদ্ধেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্র
োড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ 

হয়, নানাবিধ মনোহর হ্বগ্নঘার। পরম সুখাম্নুভব কচ্যেন? কিন্ত নিকটে যে 
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পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা জ্রমেও জানেন না। হায়। হায়! 

যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন 
হৃদয়ে অপার স্রেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্যে হল 1 
বলেক্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্তি হলো? ধিক! ধিকৃ! (চিন্তা করিয়া) 
তবে আর কেন 1৩৫! এ স্মেহনিগড় ভগ্ন করা কি মন্তুয্তের কর্ম? দ্রৌপদীর 

বস্ত্রের গ্যায় একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী । হে রজনী 

দেবি, তুমি সাক্ষী । (মারিতে হস্ত উত্তোলন । ) 

কৃষ্ণা। ( সহস! গাত্রোথান করিয়া) আযা-_জ্যা- কাকা! একি? একি? 

বলে। (অসি ভৃতঙে নিক্ষেপ) 
কৃষ্ণা । ত্্যা-কাকা! একি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন? 

বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। 

তাবংসে! তাবংসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম। 

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ 

দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত ? 

বলে। ( বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন । ) 

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে 

গোপন ও প্রকাশে ) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে 

সকল বৃত্তাস্ত খুলে বলুন। 

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো৷ না। আমি ত 
তোমার কাক। নই, আমি চগডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। 

(রোদন। ) 

কৃষ্ণ/া। সেকি, কাকা? | 

বলে। হা আমার কুললগ্সি! হে রিনি তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান 

দানকর। (রোদন।) 

কৃষ্ণা । (হস্ত ধারণ ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন? 

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নই কত্যে এসেছিলাম । 

কষ্ণা। কেন, কাকা, আপমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি? 

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমল! অবতীর্ণ! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, 
তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের ব্রাজ। 

ভ্রগংসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজা! করেছেন, ষে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, 
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নয় উদয়পুরীকে ভশ্মরাশি কর্যে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে 
এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্তেই-_-__- 

কৃষ্ণ। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে 
বলে। মা, আমি আর কি বলবো? তার অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন 

চগডালের কর্ম কত্যে প্রবৃত্ত হই? 

কৃষ্া।। বটে? তা এর নিমিত্বে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন? আপনি 

পিতাকে এখানে একবার ডেকে আহুন গে। আমি তার পাদপঘ্মে জন্মের 

মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। 

আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? 

( আকাশে কোমল বাস ) এ শুনুন! কাকা, একবার এ ছুয়ারের দিকে চেয়ে 

দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! উনিই পদ্িনী সতী। উনি 

আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন ; জননি, তোমার দাসী 

এলো! বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহস। নদ্দনকাননের মৌরতে পরিপূর্ণ 

হলে! । আহা! আমার কি সৌভাগ্য! 
নেপ। (পদশব্ব ) 

বলে। একি? একি? 

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ ।) 

রাজ । (ক্ষিপ্তপ্রায় ইত্তস্ততঃ অবলোকন |) 

ম্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া ন্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! 

রক্ষা হউক | (অগ্রসর হুইয়া বলেন্তরের প্রতি জনাস্তিকে ) রাজকুমার, আর 

দেখেন কি? সর্বনাশ উপস্থিত ! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন। 

বলে। সেকি? সর্ধনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! 

কি হলো। তা মনত্রি, তুমি ওকে এখানে আনলে কেন? 

ম্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। মৃতরাং, আমাকে 

ওঁর সঙ্গে আসতে হলো।। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা 

ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ে 

প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্যে এলেম। এর পর আমার 

অনৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার-_-_ 

রাজা। বলেন্দ্র! ছি তাই! এমন কর্্মও করে। ( গাত্রোথান করিতে 
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করিতে ) কর কি, কর কি? না+_ না, না, না” _মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ | 
ছা । তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) 

এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? কেন ?1-মা, একবার বীণাধ্বনি কর ।-- 

মা, একটি গান কর।__আহাহা--এঁ, এ, হা আমার কুললঙ্মী! তুমি কোথা 
গেলে! (রোদন । ) 

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন 

কচ্যেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? 

জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে ছুঃখ কল্যে আর কিহুবে1? জীবন 

কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার 

জগ্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম আছে? (আকাশে কোমল বাছা ) 

& শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন! উনি এর আগে আমাকে 

স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে ণকুলমান রক্ষার জন্কে যে যুবতী আপন প্রাণ 
দান করে, স্রলোকে তার আদরের সীম] নাই ।” পিতঃ, আপনি এ দাসীকে 

জম্মের মতন বিদায় দেন! এই অন্তকালে যে মায়ের পা ছুখানি দেখতে 
পেলেম না, এই একটা বড় ছুঃখ মনে রৈল | (রোদন । ) 

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! তোমার 
শক্রর অন্তকাল উপস্থিত হউক । 

কৃষ্ণা । কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। 

কিন্ত সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে 

পুড়িয়ে ফেলে; কিস্ত আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিম নির্মাণ হয় । 
কূলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয় । 

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবন- 

সর্ধন্য! তোমার অপেক্ষ। কি এ রাজপদ প্রিয়তর ? 

কৃষণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে 
বা্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ 
মার্জনা করে আমাকে বিদায় দেন! পিতঃ, অপনি নরপতি। বিধাতা 

আপনাকে কত শত সহত্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যে এই রাজপদে নিযুক্ত 

করেছেন ; তা আপনার তাদের সখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় 

না। আপনি এ দাসীকে জম্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন 

কেন? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথ! কবেন 
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না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্বাদ করুন, 

যেন এ তবযনত্রা হতে মুক্ত হয়ে সরপুরাতে যেতে পারি। (চরণে পতন। ) 

রাজা। এ না মানসিংহের দূত 1_-এত বড় স্পর্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে! 

কৃষণা। ( উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আম আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি? 

রাজা । কি অপরাধ 1-_আমার নিকটে ছলন। 1 দূর হ+, দুর হঃ! 

মন্ত্রী। এ কি সর্বনাশ !- 

কু্কা। হা বিধাত:, আমার অনৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি 

বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি 

আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? ( আকাশে কোমল বাছ্য ) আঃ, আমি এই যাই। 

কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন। 

বালে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি 

আমাদের জীবনসর্বন্ষ ! তোমাকে বিদায় (আকাশে কোমল বাগ! ) 

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়গাঘাত ও শষ্যোপরি 

পতন।) 

সকলে । একি! একি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! 

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হে পরমেশ্বর, আমাদের 

কি করলে! বংসে, তুমি কি আমাদের যথার্থ ই ত্যাগ করলে! হায়, হায়! 

( রোদন।) 

( তপন্থিনীর প্রবেশ । ) 

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্বনাশ! এ রাজকুললল্ী 

এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্বদীপ কে নির্বাণ কল্যে 1 হায়, হায়! 

( রোদন । ) 
বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার ও দিকে 

মহারাজের দশ! দেখেচেন? আহাহ।! দাদা, তোমার অৃষ্টে কি এই ছিল! 

ভগবতি-_ 

তপ। কেন,কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন কেন? 

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অনৃষ্টে করে ! মহারাজ হঠাৎ মহা 

উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। |] 

তপ। কেন? কারণ কি? 
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( অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ ।) 

অহ। (নেপথ্য হইতে)কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? 

(অবলোকন করিয়৷) একি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন 1---- 
ত্যা!___এ যে রক্ত! মহারাজ, এমন কে করলে? 

তপ। মহ্ষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওতে 

কি আর উনি আছেন? 

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম করেছেন! ও মা, আমার কি সর্বনাশ 
হলো! ( কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া! রোদন ) আহা ! বাছ! আমার স্ুবর্ণলতার 

ন্যায় পড়ে আছেন | ওম] কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি 
যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। 
ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছে।? (রোদন ।) 

কৃষ্ণা। (মৃহূত্বরে ) মা,--এসেছো। 1__- আমাকে পায়ের ধুলা দেও। মা+_ 
পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,_তুমি ওকে আমার সকল দোষ ক্ষমা 
কর্ত্যে বলো! । মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে 

সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ ছুঃখিনী 

মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো ( মৃত্যু-_আকাশে কোমল বাছ্। ) 
অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) এ কি? 

আবার যে মা আমার চুপ করলেন? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! 

ওমা! (মুঙ্ছা |) 
তপ। এ আবার কি হলো ?__-রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি, 

উঠ্ন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো! ? * 
অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন__-মহারাজ, এ কর্ম কে 

করলে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন1--ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে 

সকলেই চুপ করে রেলে? 
রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে? (হত ধরিয়া ) দেখ, তুমি 

আমার কৃষ্জাকে দেখেচো? কৈ? ূ 
অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুওনা। তোমার হাতে 

আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে । মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের 

মতন বিদায় হলেম। 

[ বেগে প্রস্থান। 



৯২ , মধমন-স্থাবলী 0. 

মত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে। 
[ তপস্থিনীর প্রস্থান । 

রাজা।. মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও1-_গেলে, গেলে, গেলে? 
তুমিও গেলে। (রোদন ) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা] হা কৃ! আমি যাই মা, 
আমিযাই। ভাই বলেন্দর, কা 1_কৃ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন।) 

ম্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে 
এই দেখতে হলে! । (রোদন ।) | 

(ছস্কঃুরে রোনধনি, তগহিনীর পুনঃ প্রবেশ) 
তপ। হায়! হায়! কি হলো! রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ 

কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি 

বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায়, হায়, হায়! 
, বলে। মন্ত্র, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! 

হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভূলে আছেন।-_দাদা, এ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষমী 
: মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি1 হায়, হায়! 

বাজ! । বলেন, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা !-_আমার কৃষ্ণা ! 
বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শৃ্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই 

জানতে পাচ্যো। না। হায়! হায়! হায়! তা,ভাই, এ তো! তোমার সৌভাগ্য 

বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাক! চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ 

_. যান! কি সহ কর! যায়! (রোদন।) 
. মত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃধা। মহারাজকে এখান থেকে 

লয়ে যাওয়া যাক। আর আম্বন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাক্গে। এ 

-. দিকের তো৷ সকলি শেষ হলে।। হায়, হায়!, হে বিধাস্ঃ, তোমার কি অন্ভুত 

। লীলা। আমন, রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি। 

(যবনিকা পতন।) 

গ্রন্থ লমাপ্ত। 
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ভমিকা 
যদি নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তনের দিক্ দিয়! প্রতিভার বিচার করিতে হয়, 

তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুস্দনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে । শুধু ব্র্যাঙ্ক ভাস বা অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, মধুস্দন বাংলা 
ভাষায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গীতি-কবিতাঁ, মহাকাব্য, গ্রহসন ও নাটকেরও 
আদি-প্রবর্তক । ইতালীয় কবিদের “136:010 [)190198৮-এর ধরণে 

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পত্রচ্ছলে কারারচনার যে রীতি মধুন্দন অনুসরণ 
করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নূতন; '্রজাঙ্গনা কাব্যে তিনি 

রাধাকৃষ্ণের বৈষ্ণৰি প্রেমকে সম্পূর্ণ নূতন আধুনিক রূপ দিয়াছেন । ফরাসী 
কবি 158 [107681-এর ধরণে রচিত “রসাল ও বর্ণলতিকা”-জাতীয় 

“নীতিগর্ত কাব্যের বাংল দেশে তিনিই প্রথম প্রবর্তক এবং তাহার 
'হেক্টর-বধ' বাংলা গগ্ভের একটি নৃত্তন বিশিষ্ট রূপ । 

বাংলা কাব্যে সনেটও মধুস্দনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার; 

'চতুদ্বশপদী” নামও তাহারই দেওয়া। তাহার জীবন-চরিতগুলি তইতে 

এ বিষয়ে যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিয়ে লিখিত হইল । 

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। “মেঘনাদবধ কাব্যের 

€ই সর্গ রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কবি তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন; 
'কষ্চকূমারী নাটক' রচনীও সমাপ্ত হইয়াছে ( সেপ্টেম্বর, ১৮১০)। এই 

সময়ে এক রবিবারে মধুস্দন রাজনারায়ণ বন্থুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 

হাহার কিয়দংশ এইরূপ-_ 
১] 80৮ 0 10600900978. 80108010609 00৮11080856 ৪114 

80108 70001:2106 88০১ 17080796179 (0810৬10£:1 আমি আমাদের মাতৃভাষায় 

সনেটের প্রবর্তন করিতে চাই, এবং কয়েক দিন আগে এক সকালে এইটি রচনা 

করিয়াছি -_ ] 

কবি-মাতৃভাষা। 

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন 

অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি, 



1%০ মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী 

অর্থলোভে দেশে দেশে করিঙ্ু ভ্রমণ, 

বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী। 

কাটাইন্থ কত কাল সুখ পরিহুরি, 

এই ব্রতে, যথ। তপোবনে তপোধন, 

অখন, শয়ন ত্যজে, ইচ্টদেবে স্মবি) 

তাহার সেবায় সদ ঈঁপি কায় মন। 

বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে 

কহিলা--“হে বস, দেখি তোমার ভকতি, 

প্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরম্বতী। 

নিজ্ব গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 

ভিথারী তুমি হে আজি, কহু ধন-পতি? 

কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?* 
1180 ৪৯১ ০], 60 6018 ৫0০0 11900 1 10 10০ 1)0101)18 01010102 

1 901078560 1) 100) ০1 £90108, ০0] 8011060 11 01009 ০০10 71581 

0069 1691190, 

[ এ বিষয়ে তোমার কি মত, বন্ধু! আমি মনে করি, যদি প্রতিভাশালী 

ব্যক্তির! ইহার অনুশীলন করেন, তাঁহ1 হইলে আমাদের সনেট একদিন ইতালীয় 

সনেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে । ] 

এই পত্র হইতেই জানা যায়, মধুনুদন এই সময়ে ইতালীয় ভাষার চর্চা 

করিতেছিলেন ; কবি তানোর (1988০ ) মূল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ 
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দিশপদী 

কবিতা রচন! স্থগিত থাকে । ১৮৬২ শ্রীষ্টাকের ৯ জুন ক্যাগ্ডয়া' 

জাহাজযোগে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের 

“ভর্সেল্স”-এ ( 18811188 ) অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দশপদী 

কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন । এ বংসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে 

তিনি গৌরদাস বসাককে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে-- 
স্বত 76817) 0869 5০0 16060: 02000 13881009018 0018 

“13887009৮00 06081080801 [05 0ম] 08616 11৩: ? [1085৪ 1১69] 

* এই প্রথম সনেটটিই পরবর্তী কালে স্বিখ্যাত প্বঙ্গভাষা” (৩ নং) কবিতায় 

রূপান্তরিত হইয়াছিল । মাত্র চারি বসবে ঘধুসদনের ভাষার ও ভাবের প্রসার রক্ষা 

করিবার মত। 



চতুর্দশপদী কবিতাবলী £ ভূমিকা 1০ 

18691) 2980108 6861%108--0009 16811806096, &00. 80111101178 ৪0109 
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1858. ] 800 ৪ 00109) 1 08660] 28911 608 81009 09 085 01118 
799৮1 ভারতচন্দ্র রায় 10991" 190 ৪001) 80 6160077%  901019110)81786 0810 (0 
10100, ]1081918 5%1196% 10 5০0 0১৮ [181)0. [ 8170010 191) 500 60 
910 60999 61)1008 60 [২৯190078, 8190১ 10৮ 78 18 0, ৫000 10009. 1169 
60109 )8% ০০0. ৪1] 61010 01 013 09৮ ৪৮18 01 70867:0* 138118978 1706, 
[0098 09110, ০0" [38088] 15 ৯ ৮9৮৮ 1)9চ06100] 11060869518 00] 
ছম2068 1091 01 6910105 (0 70011817 10 01), 

[ তোমার পত্রের শিরোঁনামায় পুনরায় বাগেরহাটের উল্লেখ দেখিতেছি | 

আমার জন্মভূমির নদীর তীরে যে বাঁগেরহাঁট, এ বাগেরহাট কি সেই? আমি 

সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পাঠ করিতেছিলাম--তীহার ধরণে কয়েকটি 

সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছি। এই কবতক্ষকে সম্বোধন করিয়াই একটি সনেট 

লিখিত। এঁটি এবং সঙ্গে আর একটি সনেট পাঠাইলাম; শেষেরটির অস্থবাদ কয়েক 

জন ইউরোপীয় বন্ধুকে শুনা ইয়াছিলাম, তাহাদের ওটি অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে । 

ভরস1 করিয়া বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। দোহাই তোমার, এগুলির 

নকল ঘতীন্্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাইবে এবং তাহাদের মতামত আমাকে 

জানাইবে। আমাদের ভাষায় চতুদ্দিশ-পদদী কবিতা যে ভাল ভাবেই চলিবে, এ কথা 

বলিবার সাহস আমার আঁছে। শীঘ্রই এক খণ্ড পুস্তকে এগুলি প্রকাশ করিবার 

মতলব আছে। তিন নম্বরের একটি কবিতাও পাঠাইতেছি মৃত্যুর পর আজ 

পরধ্যস্ত ভারতচন্ত্র বায়কে এমন মাজ্জিত প্রশংসাবাদ কেহ করে নাই--এ আত্ম 

প্রশংস। আমার প্রাপ্য । এগুলি বন্ধু, তোমার কাছে নৃতন ঠেকিবে। আমার ইচ্ছা, 

রাজেন্ত্রও এগুলি দেখেন, তাহার বিচারবুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। এই 

নৃতন পদ্ধতির কাব্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে। 

ভাই, আমার নিজের বিশ্বীম, আমানের ভাষা অতি মনোহারাী, প্রতিভাশালী 
ব্যক্তির হাতে ইহা মাঁজ্জিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। 

গৌরদাম বসাক মধুস্দন-প্রেরিত সনেটগুলি তাহার নির্দেশমত 
যতীন্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ ( ১৮৬৫) তারিখে, 



॥০ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 

গৌরদাস বাবুকে জেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা 

যায় যে, মখুস্থদন তাহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি 
সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ- অন্নপূর্ণার 
ঝাপি (৫ নং), জয়দেব (৮ নং), সায়ংকাল (২১ নং) কবতক্ষ নদ 

(৩৪ নং)। যতীন্্রমোহনের পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি ৮ 
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0010] 00৪৮ 87 10]]5 ০:৮৮: ০ ০00৮ 00868 092. 01006 1001 £9 

29769: [01:91811109 6০ 6০, ] 20880 68 018 £00198890 60 ৩8106 £110 

6109 0091 088010106 [9010£, 11910695801 6109 19669: 61)0+ 08110808 

00 0019 0118106] €16 ছ]10]]য 06 12 009 7360£81199 ৪0 1018 8081069- 

0008 619 ৪0 70800118115 18015 61086 01095 £100080 0889:56 (106 01901 

01011081165. 08 0096 88093 10000106 106 10865 108 13 ৪0৪ 60 

1000:059, 800 10988 800 89001009068 1১099: 1019180 8880008 & 

08601:8] £809 808 1১8808ড 087, 00৪৮ 0888 0100" 1019 01001019, 106 

ডন ৪0010101911 01 660067 169117188 00৮ [ 00101161098 006 609 

81700110180 8100 9889 1010) 01018068129 610৪ 06061 $ম০১ 89 0981790 

[10800780080 ০৮61. 91] 66 1007 901010968 (08০6)9: আট) [110109018 

19669 60 001:1719200 0:9190091: 800 ] 0%)9 ৪৪5 199 ঘয1]11)6 £150 60 £1%8 

€11600 & 01508 11] 1719 10911001081, 

[ সনেট চারিটি আমি মনোযোগের সহিত পড়িগ্লাছি এবং আমার বিবেচনায় 

সেগুলি আমাদের কবির লেখনীর সম্পূর্ণ মর্যাদা রাখিয়াছে। চারিটির মধ্যে দুইটি 

আঁমার বেশী ভাল লাগিয়াছে--জয়দেব মন্বোধন করিয়া লিখিত সনেটটি এবং 

সায়ংকাঁলের বর্ণন'-সম্থলিত সনেটটি। শেষেরটির ভাব যদিও সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, 

তথাঁপি বাংলা ভাঁষায় একেবারে নৃতন ; এবং মধুস্থদন এমন আশ্চধ্য চমৎকার 

ভাবে মর্শান্ুবাদ করিয়াছেন যে, কবিতাটি প্রায় মৌলিক কবিতার গৌরব লাভ 

করিয়াছে । আমাদের কবি যেখান হইতে ষাহাই গ্রহণ করুন না, তাহার হাতে 

গৃহীত বন্ধ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং ভাব ও অনুভূতি যত বিদেশী হউক, তাহার 

রচনা-কটাহে পড়িলে সকলই স্বাভাবিক মাধুধ্য ও সৌন্দধ্য লাভ করে। তৃতীয় 

সনেটটি যদিও কমনীয় ভাবে ভরা, তথাপি আমার মনে হয়, এটি অন্য দুইটির মত 

সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া! উঠে নাই। আপনার নির্দেশ-মত আমি সনেট চারিটি 

মাইকেলের পত্র সহ আমাদের বন্ধু বাজেন্ত্রকে দিয়াছি; তরসা করি, তিনি খুশী 

হইয়াই তাহার পত্রিকায় সেগুলিকে স্থান দিবেন।] * 
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রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত পরহস্য-সন্দর্ড' পত্রিকায় ( ১৯২১ 

সংবত ২ পর্ব, ২১ খণ্ড পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে ছুইটি সনেট মুদ্রিত করেন__ 

“কবতক্ষ নদ” ও “সায়স্কাল”। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, 

তাহা উদ্ধত করিতেছি £_ 

চতুর্দশপদী কবিতা। 

নিয়স্থ চতুর্দিশপদী কবিতাঘ় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্থদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত 

মহোদয়ের শক্ষি্ঠা তিলোত্তম। মেঘনাঁদাদি কাব্য বঙ্গতাঁষায়, উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রপিঘ্ 

আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত । অপর কবিবর কেবল 

উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে । তাহাক্তৃক বঙ্গতাঁষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার 

সি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদেশীয়দিগের মধ্যে স্থপ্রতিষ্টিত আছেন। তাহার 

এই অভিনব কবিত। তাহার কবিত্ব-মার্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশ নহে। 

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুস্ুদন “ভর্সেল্স” নগরে বসিয়াই শতাধিক 

সনেট রচনা করেন এবং তীহ।র প্রকাশক কলিকাতার ষ্্যান্হোপ, প্রেসের 

স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়! দেন। এ সঙ্গে 

আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ 

্বাষ্টাব্ষের ১লা আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম 

সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল-_ 

চতুদ্দশপদী-কবিতাবলি। / শ্রীমাইকেল মধুসদন দত্ত / প্রশীত। / ৭ 

কলিকাতা । / শ্রযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্থ কোং ষ্টযান্হৌপ, যন্ত্রে / মুদ্রিত । / সন ১২৭৩ 

সাল, ইংরাজী ১৮৬৬। | 

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১২+১২২। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের 

তিনটি ভাগ ছিল-_(১) উপক্রম, (২) চতুর্দশপদা কবিতাবলি, 

(৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি । “উপক্রম” ভাগে লিখো প্রেসে ছাপা মধুসথদনের 

স্স্তাক্ষরে ছুইটি সনেট (বর্তমান সংস্করণের ১-২); “চতুর্দদশপদ্দী 

* নগেন্্রনাথ সোম ভরমক্রমে 'মধু-স্বতি'তে ( পৃ. ৩৯৬) বিবিধার্থ-সঙ্গ_হে'র নাম 

করিয়াছেন। বিবিধার্থ-সঙ্গ_-হ' তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

প আখ্যাপজ্রের এইখানে যে সীলটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রতিিপি বর্তমান 

সংস্করণের আখ্যাপত্রেও দেওয়। হইল। 

চি 



|%০ মধুস্দন-্রস্থাবলী | 

কবিতাবলি” অংশে ১০০টি সনেট (বর্তমান সংস্করণের ৩-১০২ ) এবং 
“অসমাপ্ত কাব্যাবলি”তে নিয়লিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল £ ১। সুভদ্রা- 

হরণ। ২। তিলোত্বমা-সম্তভব। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য-_(ক) ময়ূর 
ও গৌরী, (খ.) কাক ও শুগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলতিকা। 
পরবস্তী সংস্করণগুলিতে “উপক্রম” ও *্চতুর্দিশপদী কবিতাবলি” অংশ 
একত্র হইয়াছে এবং “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
'মধুনুদন-গ্রস্থাবলী”তে এই পরিত্যক্ত অংশ “বিবিধ-_কাব্য” খণ্ডে মুদ্রিত 

হইয়াছে। “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” সম্বন্ধে প্রকাঁশকের (ঈশ্বরচন্দ্র বসু 

কোং) মন্তব্য “পাঠভেদ” অংশে দ্রষ্টব্য । 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের খেষ কাব্য এবং 

সর্ববাপেক্ষা পরিণত মনের কাব্য। চৌদ্দ পংক্তি এবং চৌদ্দ অক্ষরের 

গণ্তীর মধ্যে তাহার স্বভাবতঃ উচ্ছাসপ্রবণ মন অনেকখানি সংযত হইতে 

বাধ্য হইয়াছে। সনেটের কঠোর ও দৃঢ় গঠন-গুণে অল্প পরিধির মধ্যে 

একটি ভাবকে সম্পুর্ণত| দাঁন করিবার জন্য কবিকে ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত 
সজাগ থাকিতে হইয়াছে । মিলের বন্ধনও ভাষা-গঠনে সবিশেষ সহায়ক 

হইয়াছে । ফলে মধুন্ুদনের চতুর্দশপদীর অনেক পংক্তি আজ প্রবাদবাক্য 

হইতে পারিয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্থনে মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার 

পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার সম্মুখে স্বদেশীয় কোনও আদর্শ ছিল না; 

ভাঙাগড়ার কাজ তাহাকে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও ছুঃসাহসমত করিতে 

হইয়াছে। 
“চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে আর একটি লক্ষণীয় বিষয়-_মধুষ্দনের 

অপূর্বব দেশপ্রেম । ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া মাতৃতমি বাংল! দেশের 

প্রতি তাহার একাস্তিক ভালবাসা এই সনেট কয়টিতে ওতপ্রোত হইয়া 
আছে। এই প্রেমের তুলন1 বাংলা-সাহিত্যেও ছুলভ। এই পুস্তকের 
১০২টি সনেটের মধ্যে বৈদেশিক ব্যক্তি ও বিষয় হইয়া লিখিত ( ৪৩) ৮২, 

৮৩ ৮৪ ও ৮৫ নং) ৫টিকে বাদ দিলে বাকী প্রায় সবগুলিই স্বদেশ্ীয় 

বিষয় এবং স্বদেশীয় প্রকৃতির বর্ণনীসম্বলিত। এগুলিতে মধুন্দনের অসামান্য 

কবি-হৃদয়ের পরিচয় নিহিত আছে। শুধু প্রকৃতি-র্ণনাই নয়, তাহার 
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সমগ্র জীবনের রূঢ় বাস্তব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নান! আকারে এগুলিতে 

গ্রকাশ পাইয়াছে । ভারতবর্ধকে, বাংল দেশকে, ভারতের এবং বঙ্গদেশের 

ববি ও মনন্বী ব্যক্তিগণকে তিনি কত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার প্রকাশেই 

তুর্দশপদী কবিতাবলী' সমৃদ্ধ নয়__দেশের “বউ কথা কও” পাখী, 
“বটব্ক্ষ-তলে শিব-মন্দির;” “শ্মশান,” “কোজাগর লক্ষমীপৃজা” প্রভৃতি 
সাধারণ বস্তু ও বিষয়ের স্বৃতিও তাহার কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে । 

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইহার 'প্রত্যেকটিই সুদূর . প্রবাসে ফ্রান্সের 
একটি প্রসিদ্ধ নগরে বসিয়া লেখা--সেখানে তাহার আঁশে পাশে চতুর্দিকে 

'বজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিপুল সমৃদ্ধির চমকপ্রদ 

প্রকাশ! ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের চিরজীবনের 

গভীর আকর্ষণ ও একা স্তিক প্রবণতা সত্বেও তিনি সেই সভ্যতার মাঝখানে 

€সিয়া দেশের নদী, নদীতভীরের বটবৃক্ষ, ঈশ্বরী পাটনী এবং অব্পূর্ণার 
ঝাঁপিটিকে ভুলিতে পারেন নাই। মখুস্থদনের কবি-জীবনের অসাধারণ 
মহত্ব এইখানে । 'জীবন-চরিত-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সত্যই 
পিখিয়াছেন-_ 

মধুস্দনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাণ্চ হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ 
ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা৷ আবশ্তক, মধুস্থদনকে জানিতে হইলে, তেমনি তাহার 

চতু্দশপদ্দী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন ।--ওর্ঘ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৩। 
'চতুর্দঘশপদী কবিতাবলী" প্রকাশিত হইলে মনম্বী রাজেন্্রলাল মিত্র 

বহস্ত-সন্দর্ডে (৩ পর্ব, ৩৪ খণ্ড, পু. ১৬০) তাহার যে সমালোচন 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাগুলিতে স্বাজাতিকড়া ও 
দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখিয়। সে কালে মধুস্থদনের বাল্যসহপাঠীর।ও কিরূপ 
বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আছে। সেই ছুপ্্রাপ্য 
গালোচনাটি আমর! উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

যে সকল ব্যক্তি “গলে! লো৷ মালিনীর” রুণুঝুহ শব্খবঙ্ধারে মুগ্ধ হন ও 

অঙ্থুপ্রামই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নৃতন গ্রস্থ- 
খানি কোন মতে সমাদৃত হইবে না। পরস্ ধাহার] উৎকষ্ট প্রসঙ্গ, অম্ৌৌকিক 
কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচন1 ও প্ররু্ই ওজোগুণ বিশিষ্ট বাঁকে মনের 
আনন্দ সাধন করিতে পারেন, ধাহারা জাত আছেন থে কবিতার মৃলই পন্ভাব, এবং 
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তদভাবে সুহত্র অন্ুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অস্থুমোদন করিতে পারে না, ধাহারা 

রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়! জাঁনেন, তাহাই প্রধান পদীর্ঘ মনে করেন না, 

তাহাদিগের নিকট দত্তজার এই নৃতন গ্রন্থ অবশ্তই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। 
এই গ্রস্থরূপ উপহার গ্রাধিতে আমর পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দুষ্ট 

আমাদিগের এই হায়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অনেকেই ইংরাজি নবাছরাগে মত্ত 

হইয়] বাঁজালীর অবহেল1 করিলেও আঁমাদিগের প্রকৃত সদ্দিদ্ধানের! মাতৃভাষার 
কদীপি অবহেল! করিবেন নণ, এবং তাঁহাদের প্রযত্তে তাহা চিরকাঁল সালঙ্কতা ও 

সমাঁদূতা থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজি 

লাটিন ও গ্রীক ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়। প্রসিদ্ধ, তগ্িম্ন ফরাসী ইতালীয় ও 

জর্দণ ভাঁষ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ । তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্শে বিরক্ত হইয়৷ তাহার 

বিসর্জনপূর্ববক গ্রীষ্টয় ধর্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেম; 
অধিকন্ধ গ্রাপ্তযৌবনে তিনি বিষয়াঙ্ছরোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মন্দ্রাজ প্রদেশে 

বহুকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকুষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে 

কএক বত্সবাবধি স্বদ্েশ-পরিত্যাগ পূর্বক বিভিন্ন বর্ষে দ্িনপাঁত করিতেছেন, 

তত্রাপি এক মুহূর্তের নিমিত্ত তিনি মাতৃভাষা বিস্বৃত হয়েন নাই; প্রত্যুত ফ্রান্স 

দেশের বার্মেল্স্ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গৃঢ় ভাবমকল মঙ্কীপ্িত করিতেছেন, 

এবং বর্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটি গীত সমাহত হইয়াছে । মাতৃভাষার বলবস্তা- 

বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্াস্ত প্রাপ্ধ হওয়া ভার। পরস্ত ইহাঁও স্মর্ভব্য যে দৃত্তজ 

বাল্যকালে বাঙ্গালীভাঁষ! শিক্ষায় তাঠশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও 

কাধ্যাহরোৌধে যৌবনের মুখ্যাঁংশ ইংরাঁজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা 

প্রবাসে বাস, তথাকাঁর প্রচলিত ভাষ। বাঙ্গালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী 

সহধন্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় 

না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতারচনে তাহার যে প্রকার ক্ষমতা তাঁদৃশ আর কাহার 

ৃষ্ট হয় নাই) এ ঘটনা গ্ররুত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদীপি সম্ভবে না। 

ফলে অধুনা বা্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথ] বলিলে, বোধ হয়, কেহই 

আমাদের প্রতিদন্্ী হইবেন না। ধাহাঁরা দত্তজার মেঘনাদ বধ, তিলোত্বমীসন্তব। 

শদ্িা গ্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদ্গ্রস্থের রসাঙ্গভব করিতে পারিয়াছেন, 

তাহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্তক রাখে না অন্থের 

নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে 

আমার্দিগের সহিত এক মত হুইবেন সন্দেহ নাই । ] 
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প্রথম সংস্করণের পুস্তকে “প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে” কয়েকটি 

কবিতার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এ যুগের পাঠক তাহা পড়িলে 

কৌতুক বোধ করিবেন। আমরা কৌতৃহলী পাঠকদের অবগতির জন্য 
এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম ; 

চতুর্দিশপদীর ৮* সংখ্যক কবিতাটি [বর্তমান সংস্করণে ৮২] গ্রস্থকাঁর 
ইটালীর অধিপতি ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপঢৌকন ্বরূপ প্রেরণ করেন। 

ইটাঁলীশ্বর স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে দিয় দত্তজ মহাঁশয়কে .এক প্রশংসাস্থচক উত্তর 

লিখিয়৷ পাঠান। এই কবিত। ইটালীদেশীয় স্থপ্রসিদ্ধ কবি দাস্তের উপর লিখিত 

হয়। ইনি ফ্ুরেম্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩০০ খ্রীঃ অন্দে উক্ত নগরের 

একজন প্রধান মাঁজিষ্টেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিরোধে 

লিপ্ত থাকাতে তিনি ত্বদেশ হইতে নির্বাসিত হন। নির্বাসিতাবস্থায় লা 

কমেডিয়ান নামে জগঘিখ্যাত কাব্য ইটাঁলি ভাঁষায় রচনা! করেন। এই কাব্যে 

স্বর্গ ও নরকের বিষয় অতি স্থন্দররূপে বণিত আছে । এন্প অন্থুমান কর] হয় ঘে, 

কবিগুরু দীস্তে ভীজিলের সমভিব্যাহারে নরকে প্রবেশ করিয়া পাপীদিগের যন্ত্রণা 

ভোগ বর্ণনা করেন। তিনি লাঁটিন ভাষায় আর কতকগুলি কাব্য লিখিয়া 

আপন যশ: আরে। বিস্তীর্ণ করেম। ১৮৩০ সালে ফ্ুবেন্স নগরে তাহার শ্মরণার্থে 

একটি সমাধি-মন্দির নিশ্মিত হয়। 

৮১ সংখ্যক [ ম. গ্র-৮৩] কবিতাটি পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টংকরকে লিখিত 

হয়। ইনি জন্মানি দেশ-নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় একজন মহাঁপগ্ডিত এবং বোঁভিন 

কাঁলেজে উক্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক ; কতকগুলি সংস্কৃত গ্রস্থ সংশোধনপূর্ব্বক 

পুনম্মুত্রিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ স্থবিখ্যাত উইলসন্ সাহেবকৃত সংস্কৃত 
অভিধানের সংশোধন ও পুনমুন্রাঙ্কন কার্ধ্যে প্রবৃত্ব হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর 
হইল এই কর্মে ব্যাপ্ত আছেন, অগ্যাপিও শ্বরবর্ণের আগ্যক্ষর “অ* শেষ করিয়া 

উঠিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে অধুনা সংস্কৃত ভাঁধার উন্নতি-সাঁধন বিষয়ক 
“সংস্কৃত টেক্সট সোসাইটি” নামে যে এক সমাজ সংস্থাঁপিত হইয়াছে, ইনি তাঁহাঁরও 

একজন প্রধান সম্পাদদক। 

৮২ সংখাক [ ম. গ্র--৮৪ ] কবিতাটি আল্ফ্রেড টেনিসনের উপর লিখিত। 

ইনি ইংলগ দেশীয় ইদানীস্তন স্থপ্রপিদ্ধ কবি। ইংরাঁজী ভাষায় অনেকগুলি 
প্রসিদ্ধ কাব্য বচন! করিয়া আপন নাম চিরম্মরণীয় করিয়াছেন। ইনি অগ্যাপি 

জীবিত আছেন । | 
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ভিক্টর স্থ্যগো৷ ফ্রাঙ্সদেশীয় ইদীনীস্তন
 অতি প্রসিঘ কৰি | ১৮০২ খ্রীঃ অকে 

জনন গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কবিতা লিখিতে আস্ত করেন,
 

পরে অনেকগুলি কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস লিখিয়৷ এই জগন্মগুলে বিস্তর যশ: 

বিস্তার করিয়াছেন। 

ঢতুর্দিশপদ্দী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইবার পরেও মধুসদন কয়েকটি 

সনেট রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের গীড়ার 

সংবাদে একটি, পরেশনাথ পাহাড়ের উপর একটি, “পুরুলিয়া মণ্ডলীর 

প্রতি” একটি, “কবির ধর্মপুত্র একটি, “পঞ্চকোট গিরি” একটি, 

“পঞ্চকোটিস্ রাজ্য্্ী” একটি এবং ঢাকা নগরীর উপর
 একটি-_-মোট এই 

সাতটি সনেট বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস হইতে “মধু-স্থৃতি'- 

প্রণেতা নগেন্্রনাথ সৌম তাহার পুস্তকে পুনমুদ্রিত করিয়াছেন। এই 

কবিতীগুলি আমাদের “বিবিধ__কা
ঁব্য খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে । 

কবিতাগুলির ছুরহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 

মন্তব্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । 

মধুনূদনের জীবিতকালে প্রকীশিত দুইটি সংস্করণেই মুদ্রাকর- 

প্রমাদবশতঃ ছুই এক স্থলে ছন্দপতন ও অর্থ-অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, পরিশিষ্টে 

সেগুলিও প্রদণিত হইল । 
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আশা 
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কোঁন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়। 



্খণদী কবিষাবনী 
উপক্রম 

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে, 
কহে, যোড় করি কর, গৌড় স্ুভাজনে ;_ 
মেই আমি, ডুবি পূর্বের ভারত-সাগরে, 
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ; 
কৰি-গুরু বালীকির প্রসাদে তৎপরে, 
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে 
নাশিলা সু মিত্রা-পুর, লঙ্কার সমরে, 

দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক-__রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;_ 
কল্পন। দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে 
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি, 
( বিরহে বিহবলা বাল হার] হয়ে শ্যামে ;)-- 
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী 
যাঁর, কীর জায়া-পক্ষে কবীর পতি-গ্রামে ; 
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !_ 

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন, 
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুক্বরে, 
সঙ্গীত-মুধার রস করি বরিষণ, 
বাসস্ত আমোদে মন পুরি নিরস্তরে 7 
সে দেশে জনম পূর্ব করিল গ্রহণ 
ফ্রাঞ্চিক্কো পেতরার্ক কবি; বাকৃদেবীর ব্ 
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বড়ই যশন্বী সাধু, কবি-কুল-ধন, 
রসন]। অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বাণা করে। 

কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি, 
স্বমন্রিরে প্রদাঁনিল। বাণীর চরণে 

কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিল। জননী 

( মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে। 

ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি, 
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥ 

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে । 
১৮৬৫ গ্রীষ্টাবে । 

৩ 

বঙ্গভাষা 

হে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন 7 

তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেল! করি, 

পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ 

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি । 

কাটাইনু বু দিন সুখ পরিহরি ! 

অনিন্্রায়, নিরাহীরে সঁপি কায়, মন, 

মজিম্ু বিফল তপে অবরণ্যে বরি 
কেলিমু শৈবলে ; ভুলি কমল-কানন ! 

স্বপ্নে তব কুললক্ষমী কয়ে দিল! পরে+_ 
“ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি, 

এ ভিখারী-দশ। তবে কেন তোর.আজি ? 

যা! ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !” 

পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে 

মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥ 



চতুর্দশপদী কবিভাবলী 

৪ 

কমলে কামিনী 

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে 

কালিদহে। বসি বাম! শতদল-দলে 

( নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে 

মনোহরা। ) বাম করে সাপটি হেলনে 
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে। 
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে, 
বহিছে দহের বারি মৃত্ব কলকলে ।__ 

কার না ভোলে রে মনঠ এ হেন ছলনে ! 

কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকস্কণ, 

ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সৃধাদানে 
অমর করিল! তোম। অমরকারিণী 

বাদ্দেবী! ভোগিল। ছুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ, 

এবে কে না পৃজে তোমা, মজি তব গানে ?- 
বঙ্গ-হৃদ-হুদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥ 

৫ 

অন্নপূর্ণার বাপি 

মোহিনী-বূপসী-বেশে ঝাপি কাখে করি, 

পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে 

অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী, 
অদৃশ্যে অগ্লরাচয় নাচিছে অন্বরে ।__ 

দেবীর প্রসাদে তোম! রাজপদে বরি, 

রাজাঙ্গন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে 

রাজলক্ষ্মী; ধন-ম্রোতে তব ভাগ্যতরি 

ভাসিবে অনেক দিন, জনন।র বরে । 



মধুস্থদন-গ্রস্থাৰলী 

কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ; 

চঞ্চল! ধনদা রমা) ধনও চঞ্চল; 

তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ? 

তব বংশ-যশঃ-বাপি- অন্নদামজল-__ 

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগারে। 

রাখে যথা সুধামূতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥ 

কাশীরাম দাস 

চন্দরচড়-জটাজালে আছিল! যেমতি 
জীন্নবী, ভারত-রস খষি দ্বৈপায়ন, 
ঢালি সংস্কৃত-হৃদে রাখিলা তেমতি ; 

তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন । 

কঠোরে গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী, 
( সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন ! ) 

সগর-বংশের যথা সাধিল! মুকতি, 
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভূবন ; 

সেই বূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে, 
ভারত-রসের ভ্রোতঃ আনিয়াছ তুমি 

জুড়াতে গৌড়ের তৃষা দে বিমল জলে ! 

নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি। 
মহাভারতের কথা অমৃত-দমান। 

হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥ 

৭ 

কৃতিবাস 

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে 
কৃত্তিবাস নাম তোমা 1-কীত্বির বসতি 



চতুর্দশপদী কবিতাবলী 

সতত তোমার নামে স্বঙ্গ-ভবনে, 

কোকিলের কে যং স্বর, কবিপতি, 
নয়নরঞ্চন-রূপ কুতু যৌবনে, 

রশ্মি মাণিকের দেহে আপনি ভারতী, 
বুঝি কয়ে দিল] নাম নিশার স্বপনে, 

পূর্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি! 
পবন-নন্দন হনৃঃ লজ্ঘি ভীমবলে 
সাগর, ঢালিল। যথা রাঘবের কানে 

সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;_- 

তেমতি, যশন্ষি, তুমি সুবঙ্গ-মগ্ডলে 

গাও গো রামের নাম স্থমধুর তানে, 

কবি-পিতা! বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি ! 

৮ 

জয়দেব 

চল ষাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে 

তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে 

শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, গীত ধড়া গলে 

নাচে শ্যাম, বামে রাধা সৌদামিনী ঘনে ! 

না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতৃহলে 

পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে ! 
ভূলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,_ 

নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণেত 

বহিবে সমীর ধীরে সুম্বর-লহরী,_ 

মৃহুতর কলকলে কালিন্দী আপনি 

চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি, 

ধৈরজ ধরি কি রবে ত্রজের সুন্দরী ? 



মধুন্দন-্রস্থাবলী 

মাঁধবের রব, কবি, ও তব বদ্দনে। 
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে? 

৯ 

কালিদাস 

কৰিতা-নিকুষ্ধে তুমি পিককুল-পতি ! 
কার গো! না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ? 

শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী, 

স্জি মায়াবলে সর; বনের ভিতরে, 

নব নাগরীর বেশে তূষিলেন বরে 

তোমায়; অমৃত রসে রসন! সিকতি, 

আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিল! করে !__ 

সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ? 

মিথ্যা বাকি বলে বলি! শৈলেন্দ্-সদনে, 

লভি জন্ম মন্দাকিনী ( আনন্দ জগতে 1) 

নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভূবনে? 
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে 

( পুণ্যভূমি ! ) হে কবীন্তর, সধা-বরিষণে, 
দেশ-দেশীস্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে ! 

১০ 

মেঘ 

কামী যক্ষ দগ্ধ মেঘ» বিরহ-দহনেঃ 

দূত-পদে বরি পূর্বে তোমায় সাধিল 

বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে, 

যেখানে বিরহে প্রিয়। ক্ষু্ মনে ছিল। 

কত যে মিনতি কথ। কাতরে কহিল 

তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে? 



চতুর্দশপদী কবিতাবলী 

জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে 
প্রদানিল! তুমি তারে যা কিছু যাচিল? 

তেই গে প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি 7 

দাসের বারত। লয়ে যাঁও শীত্রগতি 

বিরাজে, হে মেঘরাজঃ যথা সে যুবতী, 
অধীর এ হিয়া» হায়, যার রূপ ম্মরি ! 

কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি | 

মু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি! 

৯০ 

গরুড়ের বেগে, মেঘ) উড় শুভক্ষণে। 

সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমি, 

ইন্দর-ধন্থু-চুড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি, 
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে 

হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে 

দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি 

তোমার, পর্বরত-বুন্দ, মন্জ্রি ভীম ন্বনে 

বারি-ধারা-রূপ বাণে বিধো» মেঘপতি, 

তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে ? 

এ দুর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু, 

কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গে। পৰনে 

বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রতু, 

খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে 1 

কৌন্তভের পে পরো তড়িত-রতনে ॥ 

১২ 

“বউ কথ! কও” 

কি ছুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে 

বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে 1 



মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 

মানিন ভামিনী কি হে, ভামের: গুমরে, 

পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে 1 

তেই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ? 

তেই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ? 
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে 
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে? 

সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ; 

( শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে ) 

পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ; 

“ক্ষম, পরিয়ে,” এই বলি পড় গিয়া পায়ে! 

কতু দাস, কভু প্রতু, শুন, ক্ষুপ্ঈ-মতি, 
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥ 

১৩ 

পরিচয় 

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে, 
ধরণীর বিশ্বাধর চুম্বেন আদরে 
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে, 
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাঁগরে 

জাহবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মগ্ডলে 

( তুষারে বপিত বাস উদ্ধ কলেবরে, 
রজতের উপবীত শ্রোতঃ-রূপে গলে; ) 
শৌভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে 

(স্বচ্ছ দরপণ |) হেরি ভীষণ মূরতি ৮ 

যে দেশে কুহরে পিক বাসম্ত কাননে ;- 

দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী 7 

ঠাদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে 7 



চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী 

সে দেশে জনম মম) জননী ভারতী; 

তেই প্রেম-দীস আঁমি, ওলো। বরাঙ্গনে 

১৭ 

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে, 

কুন্ুমের দাস যথা মারুত, সুন্বরি, 

ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে 

এ বুথা সংশয় কেন? কুন্ুম-মঞ্জরী 

মদনের কুণ্ধে তুমি। কতু পিক-রবে 

তব গুণ গায় কবি; কভু রূপ ধরি 

অলির, যাঁচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি, 

ব্রজে যথ। রসরাজ রাসের পরবে ! 

কামের নিকুপ্ধ এই | কত যে কি ফলে, 

হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে ! 

সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে, 

কদন্ব, বিশ্বিকা, রম্তাঃ চম্পকের সনে ! 

সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে 

কোকিল; কুরঙগ গেছে রাখি ছু-নয়নে ! 

১৫ 

যশের মন্দির 

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে 

অতি-তুঙ্গ শুঙ্গ শিরে ! সে শৃ্গর তলে, 

বড় অপ্রশস্ত সি ড় গড়া মায়া-বলে, 

বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উদ্ধগামী জনে ! 

তবুও উঠিতে তথ।__ সে ছুর্গম স্থলে 

করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে 



মধুসৃদন-্রস্থাবলী 

বনু প্রাণী। বনু প্রাণী কাদিছে বিকলে, 

ন1! পারি লভিতে যত্বে সে রত্ব-ভবনে। 

ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি ত1 সবারে।_ 
শিয়রে দীড়ায়ে পরে কহিল ভারতী, 

সহ হাসি; “ওরে বাছা, না দিলে শকতি 

আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে 
যশের মন্দির ওই ; ওথা যাঁর গতি, 

অশক্ত আপনি যম ছু'ইতে রে তারে 1” 

১৬ 

কৰি 

কে কবি-_-কবে কে মোরে? ঘটকালি করি, 

শবদে শবদে বিয়। দেয় যেই জন, 
সেই কি সে যম-দমী 1 তার শিরোপরি 

শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ? 

সেই কবি মোর মতে, কল্পন। সুন্দরী 

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 

অস্তগাঁমি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি 
ভাবের সংসারে তার স্ুুবর্ণ-কিরণ। 

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞ। মানে; 

অরণ্যে কুস্থম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ; 
নন্দন-কানন হতে ষে সুজন আনে 

পারিজাত কুন্ুমের রম্য পরিমলে ; 

মরুভূমে-__তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 

বহে জলবতী নদী মহ কলকলে ! 
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১৭ 

দেব-ফোল 

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুপ্র-বনে, 
ভেবো ন! গুপ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে, 
ভেবে না গাইছে পিক কল কুহরণে, 

তুষিতে প্রত্যুষে আজি খতু-রাজেশ্বরে ! 
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে, 

অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অন্বরে,_ 

আমিছেন সবে হেথা--এই দোলাসনে-- 

পুজিতে রাখালরাজ-_রাধা-মনোহরে ! 
স্বগয় বাজন! ওই! পিককুল কবে, 
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-্ধবনি ? 
কিন্নরের বীণা-তাঁন অপ্দরাঁর রবে! 

আনন্দে কুস্ুম-সাজ ধরেন ধরণী, 
. নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে 

বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি ! 

১৮ 

শ্রীপঞ্থমী 

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে 

বিসঞ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে, 
ও তব ধবল মৃত্তি সুদল কমলে / 
কিন্তু চিরস্থায়ী পুজা তোমার জগতে ! 
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে 
এ মানব-দেহ-সরে, তার ইচ্ছামতে 

সে কুস্ুমে বাস তব, যথা। মরকতে 

কিন্বা পল্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য বলঝলে ! 



১. মধুনুদন-গ্রন্থাবলী 

কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে, 
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে 

পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে 

দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে 

মন:-পদ্ম ফোটে, পুজা, তুমি, মা, পাইবে! 

কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ? 

১৯ 

কৰিত। 

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে 

নলিনী ? রোধিল। বিধি কর্ণ-পথ যার, 

লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে 1 
কি কাক, কি পিকধ্বনি)_সম-ভাব তার ! 

মনের উদ্ভান-মাঝে, কুন্নমের সার 

কবিতা-কুস্থম-রত্ব!_দয়া করি নরে, 

কবি-সুখ-্রন্ম-লোকে উরি অবতার 
বাঁণীরূপে বীণাপাঁণি এ নর-নগরে | 

দুর্মাতি সে জন, যাঁর মনঃ নাহি মজে 

কবিতা-অমৃত-রসে ! হায়, সে ছুর্মতি, 

পুষ্পাঞ্জলি দিয়! সদা'যে জন না ভজে 

ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভাঁরতি ! 

কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে-_ 

তৃষি যেন বিজ্ঞে, মা! গো, এ মোর মিনতি । 

- ২৩ 

আশ্বিন মাস 

নু-স্যামাঙগ বঙ্গ এবে মহাত্রতে রত। 

এসেছেন ফিরে উমা, বংসরের পরে; 
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মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ; 
বামে কমকায়। রমা» দক্ষিণে আয়ত- 

লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে; 

শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, ধার শরে হত 
তাঁরক-_অন্ুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত, 

তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে 

করি-শির; + আদিত্রক্ম বেদের বচনে। 

এক পদ্মে শতদল ! শত রূপবতী-- 

নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে 1 

কি আনন্দ! পুর্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি, 

আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে 1 

ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি ? 

২১ 

সায়ংকাল 

চেয়ে দেখ, চলিছেন মুদে অস্তাচলে 

দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ব রাশি রাশি 

আকাশে । কত বাযত্বে কাদন্বিনী আসি 

ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আচলে 1 

কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ? 

অতি-ত্বর। গড়ি ধনী 'দব-মায়া-বলে 

বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি, 

কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্-মাল। গলে ! 

সাজাইবে গজ, বাজী; পর্বতের শিরে 

স্বর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অন্বরে 

নদশ্োত) উজ্জলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে ! 

স্বর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে 



১৪ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 

হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে |__এ বাজী করি রে 

শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে! 

২২ 

সায়ংকালের তার! 

কার সাঁথে তুলনিবে, লো! সুর-সুন্বরি, 

ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে? 

আছে কি লো হেন খনি, যাঁর গর্ভে ফলে 

রতন তোমার মত, কহ, সহচরি 

গোধূলির ? কি ফণিনী, যার স্-কবরী 
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্রলে 1 

ক্ষণমাত্র দেখি তোম। নক্ষত্র-মগ্ুলে 
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী? 

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুপ্ন মনে 
মানিনী রজনী রাঁণী, কেই অনাদরে 

না দেয় শৌভিতে তোমা সথীদল-সনে, 

যবে কেলি করে তারা স্ুহাস-অন্বরে ? 

কিন্তু কি অভাব তব, ওলো। বরাঙ্গনে,_ 

ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আখি ন্মরে ! 

২৩ 

নিশা 

বসন্তে কুমুম-কুল যথ। বনস্থলে, 

চেয়ে দেখ, তারাঁচয় ফুটিছে গগনে, 
মুগাক্ষি !_-স্ুহাস-মুখে সরসীর জলে, 

চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে | 

কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে 

পবন--বনের কবি, ফুল্প ফুল-দলে, 
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বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে, 

প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মগ্ডলে ? 

এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে 

চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি ! 
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে 

নিশায়, আমার মতে সে বড় ছুম্মতি। 

হেন স্বাঁসিত শ্বাস, হাস নিপ্ধ করে 

যার, সেকি কতু মন্দ, ওল রসবতি ? 

সি 

নশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির 

রাজশ্য-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে 

রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে 

অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে 

পুজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে। 
ধুপরূপ পরিমল অদূর কাননে 
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কৃতৃহলে 
মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে 
বীচি-রব-বূপ পরি নৃপুর, চঞ্চলে 
নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি 

উচ্চারিছে বীজমন্ত্ব। নীরবে অন্বরে, 

তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি 

(বোধ হয়) আরাধিয়। দেবেশ শঙ্করে ! 

তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী৮_ 

সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে ! 
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৫ 

ছায়াপথ 

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কপা করি, 

কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে, 

এ পথ, উজ্জল কোটি মণির কিরণে ? 

এ স্ুপথ দিয়া কি গে ইন্দ্রাণী সুন্দরী 

আনন্দে ভেটিতে যাঁন নন্দন-সদ্নে 

মহেন্দে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অগ্নরী, 

মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে _ 

সৌন্দর্যে ?-এ কথা দামে কহ, বিভাবরি | 
রাণী তুমি; নীচ আমি; তেই ভয় করে, 

অনুচিত বিবেচন। পার করিবারে 
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিস্করে- 

ফুল-কুল সহ কথ কহ দিয়! যারে, 

দেও কয়ে; কহিবে সে কানে, মৃছুত্বরে, 

যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে ! 

২৬ 

কুমুমে কীট 

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি, 
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,_কি পাপে- 

এ বিষম যমদৃত্ত 1 কাদে মনে করি 

পরাণ যাতনা তব; কত যে কি তাপে 
পোড়ায় তুরস্ত তোমা, বিষদস্তে হরি 

বিরাম দিবস নিশি! মদে কি বিলাপে 
এ তোমার ছুখ দেখি সথী মধুকরী, *. 
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাপে? 
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বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে, 

নিশ্বামে তোমার রেশে, যবে লো মে আসে 

যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ? 

কাঁনন-চন্দ্রিম! তুমি কেন রাহু-গ্রাসে ? 

মনস্তাপ-রূপে রিপুঃ হায়, পাপ-মনে, 

এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে ! 

২৭ 

বটরক্ষ 

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে, 

নাহি চাহে মন মোর তাহে নিন্দা করি, 

তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে, 

বিধির করুণ! তুমি তরু-রূপ ধরি ! 

জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া স্ু-সুন্দরী, 

তোমার দ্বহিতা, সাধু ! যবে বন্থুধারে 

দগধে আগ্নেয় তাঁপে, দয়া পরিহরি, 

মিহির, আকুল জীব বাঁচে পুজি তারে । 

শত-পত্রময় মধেঃ তোমার সদনে, 

খেচর-_অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত, 

পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভূষ্জি হষ্ট-মনে 7 

মুদ-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত, 

মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে ! 

দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত। 

৮ 

সথষ্টিকর্ত। 

কে স্জিল। এ স্ুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কা 

এ রহস্য কথা, বিশ্বে আমি মন্দমতি ? 
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পার যদি, তুমি দাসে কহ, বস্মতি 7 

দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে 

তাহায়, প্রসাদে ধার তুমি, বূপবতি,_ 
ভ্রম অসম্ত্রমে শৃন্গে ! কহ, হে আমারে, 

কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি, 

ধার আদি জ্যোতি হেম-আলোক সঞ্চারে 

তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্লে 1 

অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে, 

ধাহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মগ্ডলে 

কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে, 

নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে, 

কিন্বা তুমি, অন্বুপতি, গন্তীর স্বননে। 

বট 

ুধয 
এখনও আছে লোক দেশ দেশাস্তরে 

দেব ভাবি পূজে তোমা, রৰি দিনমণি, 

দেখি তোম দিবামুখে উদয়-শিখরে, 

লুটায়ে ধরণীতলে, করে ভ্ততি-ধ্বনি ; 

আশ্চধ্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি। 

অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে. 

শোঁভ তুমি, বিভাবন্ু, মধ্যান্ছে অন্বরে 

সমুজ্জল, করজালে আবরি.মেদিনী ! 
অনীম মহিম তব, অসীম .শকতি, 

হেম-জ্যোতিঃ-দাঁত। তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ; 

উর্ধ্বরা৷ তোমার বীর্য্যে সতী বস্থমতী ). 

বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে মি 
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কিন্ত কি মহিম! তার, কহ, দিনপতি। 

কোটি রবি শোভে নিত্য ধার পদতলে ! 

৩)০ 

সীতাদেবী 
'অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, 

বৈদেহি ! 'কখন দেখি, মুদিত নয়নে, 

একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে, 

চারি দিকে চেড়ীনুন্দ, চন্দ্রকলা যথা 

আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা 

পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্র-ধারা ঘনে ! 

কোথা দাসরথি শৃর- কোথা মহারথী 

দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ? 

কি সাহসে, স্বকেশিনি, হরিল তোমারে 

রাক্ষস? জানে না মূঢ, কি ঘটিবে পরে! 
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আধারে 

জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিডভম্বন করে ! 

মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে, 

ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে ! 

৩১ 

মহাভারত 

কলপনা-বাহনে স্থখে করি আরোহণ, 

উভরিনু, যথা বসি বদরার তলে, 

করে বীণা, গাইছেন গীত কুতৃহলে 

সত্যবতী-স্ৃত কবি,__খফিকুল-ধন ! 

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি : উদ্মীলি নয়ন 

দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বান্ছবলে ; 
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দেখিন্ু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে 

কুঙ্কারে! আইল! কর্ণ--নৃর্যের নন্দন-- 
তেজন্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনন্বরে 

নক্ষত্র, আইল! ক্ষেত্রে পার্থ-মহামতি, 

আলে! করি দশ দ্রিশ, ধরি বাম করে 

গাণ্ডীব-_প্রচণ্ড-দগ্ু-দাতা রিপু প্রতি। 

তরাঁসে আকুল হৈন্ু এ কাঁল সমরে, 
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি। 

৩২ 

নন্দন-কানন 

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে, 

যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্বশী, 

কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,_ 
নাচে করতালি দিয়া বীণার শ্বননে ? 

যথা রস্তা, তিলোত্তমা, অলক রূপসী 

মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণেত_ 

মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি, 

মিশায়ে সু-ক-রব কীচির,বচনে ! 
যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে 

সদা সগ্ভঃ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ; 

বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ; 

বসি যথা গাখা-মুখে কোকিল কুহরে । 

লও দাসে; আখি দিয়! দেখি তব বলে 

ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে। 
রি 
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৩৩ 

সরস্বতী 

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি 

পড়ে গিয়। দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে; 

তৃষাতৃর জন যথা হেরি জলবতী 

নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে 

পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি, 

জলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে, 

ধরে রাঙা পা ছুখানি, দেবি সরস্মতি !_- 
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন তৃবনে 

আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে 

ভাসে শিশু যবে, কে সান্তবনে তারে ? 

কে মোচে আখির জল অমনি আচলে ? 

কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে, 

মধুমাখা। কথা কয়ে, ন্সেহের কৌশলে ?-_ 
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে ! 

৩৩ 

কপোতাক্ষ নদ 

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। 

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে; 

সতত ( যেমতি লোক নিশার স্বপনে 

শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি ) তব কলকলে 
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে 1 
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, 

কিন্ত এ স্েহের তৃষ্ণ। মিটে কার জলে ? 

দুপ্ধ-আোতোরগী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে ! 
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আর কি হে হবে দেখা ?--যত দিন যাবে, 
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে 

বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে 

বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে 

নাম তাঁর, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে 

লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে ! 

৩৫ 

'ঈশ্বরী পাটনী 

“সেই ঘাটে খেয়। দেয় ঈশ্বরী পাঁটনী |” 

অন্নদামঙ্গল। 

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ? 

ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে-_ 

কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে, 

উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পৃরেরে সুবদনী ? 

রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি 

এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,_ 

কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে-_ 

কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ রমণী? 
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে 

হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী-_ 
নহে রে সামান্য! নারী, এই লাগে মনে; 

বলে বেয়ে নদী-পাঁরে য। রে শীন্রগতি। 

মেগে নিস্্, পার করে, বর-বূপ ধনে 

দেখায়ে ভকতি, শোন এ মোর ফুক্কতি ! 
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৩৬ 

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি 

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখাত ভারতে, 

মাধবের বার্তাবহ ; যার কুহরণে 

ফোটে কোটি ফুল-পু্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে !-_ 
তবুও জঙ্গীত-রঙ্গ.করিছ যে মতে 

গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে ! 

মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে, 

কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে, 
বস্ুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে 1 

ছুরস্ত কৃতান্ত-সম হেমস্ত এ দেশে* 

নির্দয়; ধরার কষ্টে ছুষ্ট তুষ্ট অতি! 
ন1 দেয় শোভিতে কতৃ ফুলরত্বে কেশে, 

পরায় ধবল বাঁদ বৈধব্যে যেমতি 1 
ডাক তুমি খতুরাজে, মনোহর বেশে 

সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি ! 

* ফরাসীস্ দেশে । 

৩৭. 

প্রাণ 

কি.সুরাজ্যে, প্রাণ তব রাজ-সিংহাসন ! 

বাহু-রূপে ছুই রথী, ছুর্জয় সমরে, 

বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ১ 

পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ। 

সুহাসে ভ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ; 

ফতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ) 
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স্বন্দর যা! কিছু আছে, দেখায় দর্শন 

ভূতলে, সুনীল নভে, স্ব চরাচরে ! 
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, স্থমতি ! 

পদরূপে তুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ; 

জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব-_ভবে বৃহস্পতি +- 
সরস্বতী অবতার রমন] সংসারে ! 

ব্বর্ণআ্োতোরূপে লহ, অবিরল-গতি। 

বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে ! 

৩৮ 

কল্পন। 

লও দাঁসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে, 

বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষী করি; 

হায়) গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনেত_ 

নিকৃপ্ত-বিহারী পাখী পিপ্তর-ভিতরি ! 

চল যাঁই মনানন্দে গোকুল-কাননে, 

সরস বসস্তে যথা রাধাকাস্ত হরি 

নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে 

পৃরি বেুরবে দেশ! কিম্বা, শুভস্করি, 
চুল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে 

পৃজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ; 
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা! শরজালে 

নাশিছেন ক্ষত্্রকুলে পার্থ মহামতি ।__ 

কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে, 

নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি! 
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৩9৯) 

রাশি-চক্ত 

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে, 

বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি 
দ্বাদশ মন্ৰির বিধি, বিবিধ রতনে, 
তব নিত্য পথে শৃন্ে, রবি, দিনপতি ! 

মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি, 
গ্রহেন্্র ; প্রবেশ তব কখন অুক্ষণে_ 

কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি ! 
আসে বিরামালয়ে মেবিতে চরণে 

গ্রহতব্রজ ; প্রজাত্রজ, রাজাসন-তলে 

পৃজে রাজপদ যথ1; তুমি, তেজাকর, 
হৈমময় তেজ;-পুগ্ প্রসাদের ছলে, 
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর । 

কাহার মিলনে তুমি হাঁস কুতৃহলে, 

কাহার মিলনে বাম, শুনি পরম্পর । 

৪8০ 

সুভদ্রা-হরণ 

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে 

নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্র। সুন্দরি ; 

কিন্তু ভাগ্যদৌষে, শুভে, আশার লহরী 

শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে ! 
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে 

না দেন শিশিরাম্ৃত তারে বিভাবরী? 
দ্বৃতাছতি ন1 পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে, 

জিয়মাণ, অভিমানে তেজ; পরিহরি, 
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বৈশ্বানর ! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে, 

কিন্ত ( ভবিষ্যৎ কথা কহি ) ভবিষ্যতে 

ভাগ্যবান্তর কবি, পুজি ছৈপায়নে, 
খষি-কুল-রত্ব দ্বিজ, গাবে লো ভারতে 

তোমার হরণ-গীত ? তুষি বিজ্ঞ জনে, 

লভিবে সুযশঃ সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ত্রতে। 

৪ 

মধুকর 

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে, 

মধুকর, এ পরাণ কাদে রে বিষাদে 1 
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে 
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে 

তুমকী বাজায়ে যথা রাঁজার তোরণে 

ভিখারী, কি হেতু তুই? ক মোরে, কি সাদে 

মোমের ভাগারে মধু রাখিস্ গোপনে, 

ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে, 

নুধামৃত? এ আয়াসে কি সুফল ফলে? 

কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি 

অনাহারে, অনিত্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে 

বৃথা অর্থ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি | 

গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে, 

পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি! 

| ৪২ 
নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির 

এ মন্দির-বৃমন্দ হেথা কে নিল্মিল কবে? 

কোন্জন? কোন্কালে? জিজ্ঞাসিব কারে! 
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কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে, 

ভূলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো৷ তারে ! 
এ দেউল-বর্গ গাথি উৎসগিল যবে 

সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে, 

থাকিবে এ কীত্তি তার চিরদিন ভবে, 

দীপরূপে আলে করি বিশ্বৃতি-আধারে ? 

বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে। 

কি আছে লে চিরস্থায়ী এ ভবমগুলে? 

গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের গীড়নে 

পাথর; হুতাঁশে তার কি ধাতু না গলে 1 

কোথা সে? কোথা বানাম? ধন? লোললনে? 

হায়, গত, যথা বিশ্ব তব চল জলে! 

৪8৩ . 

তরসেলস নগরে রাজপুরী ও উগ্ঠান 

কত যে কি খেল তুই খেলিস্ ভূবনে, 
রে কাল, ভুলিতে কে ত৷ পারে এই স্থলে? 
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে 

বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্য-নন্দনে 

শোঁভিল ? হরিল কে সে নরাপ্নরা-দলে, 
নিত্য যারা, ন্বত্যুগীতে এ স্থখ-সদনে, 

মজাইত রাজ-মনঃ কাম-কুতৃহলে ? 

কোথা ব1 সে কবি, যার বীণার স্বননে, 

( কথারূপ ফুলপুপ্জ ধরি পুট করে) 
পৃজিত সে রাজপদ ? কোথা রধী যত। 

গাণ্ডীবি-সদৃশ যার! প্রচণ্ড সমরে ? 

কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি? তোর হাতে হত। 
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রে ছুরস্ত, নিরস্তর যেমত সাগরে 

চলে জল; জীব-কুলে চালাস্ সে মত। 

৪88 

কিরাত-আজু নীয়মূ 

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি । 

সামান্য মেনে না মনে, ধাইছে যেজন 

ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি, 

কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন ! 

হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মগরাজ-গতি, 

ভুম্কণারি, হে মহাঁবাহু, দেহ তুমি রণ । 

কীর-বীর্্যে আশা-লতা কর ফলবতী-__ 

বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন ! 

করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে? 

কিন্তু, হে কৌন্তেয়। কহি, যাঁচিছ যে শর, 

বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে 

নারিবে লভিতে কভু; _ছুল্লভ এ বর! 

কি লাজ, অর্জন, কহ, হারিলে এ রণে? 

মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর ! 

৪৫ 

পরলোক 

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে, 

ডুবে যথ৷ প্রভাতের তারা স্বহাসিনী ; 

ফুটে যথা প্রেমীমোদে, আইলে যাঁমিনী, 

কুন্ুম-কুলের কলি কুস্ুম-যৌবনে 7 

বহি যথা স্্প্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী; 

লভে নিরবাণ নুখে সিদ্ধুর চরণে 
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এই রূপে ইহ লোক-_শান্ত্রে এ কাহিনী-__ 

নিরস্তর স্বখরূপ পরম রতনে 
পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে। 

হে ধর্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি) 

চলে পাপ-পথে নর, ভূলি পাপ-ছলে ? 
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি 

তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে? 

ছু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি? 

৪৬ 

বঙগদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে 

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা» যে বিদ্যার বলে, 

দূরে থাকি পার্থ রী তোমার চরণে 
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে 
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ! 
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে 

শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে। 
তা হলে, পুজিব আজি, মজি কুতৃহলে, | 

মানি ধারে, পদ তার ভারত-ভবনে ! 

নমি পায়ে কব কানে অতি মৃহন্বরে_ 

বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে 
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ? 

কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্র্বাদে ।__ 

কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎমরে 

করিম, দেখিবে, দেব, স্লেহের আহ্লাদ । 
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৪৭ 

খবশান 

বড় ভাল বাসি আমি ভমিতে এ স্থলে, 

তত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে । 

নীরবে আসীন হেথ। দেখি ভস্মামনে 

মৃত্যু-তেজোহীন আখি, হাঁড়-মাল! গলে, 

বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে! 
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা__এ সদনে__ 

রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ধ হুতাশনে, 

বিদ্ভা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে । 

কি সুন্দর অট্রালিকা, কি কুটার-বাসী, 

কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি । 

জীবনের স্রোত; পড়ে এ সাগরে আসি। 

গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি 

পত্র-পু্ধে, আয়ুকুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি 

উড়ায়ে, এ নদ-পাঁড়ে ভাড়ায় তেমতি। 

৪৮ 

করুণ-রস 

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী 

বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী 

রাহুর তরাঁসে যেন! সে বিরলে বসি, 

মদে কাদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি, 

গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন যুক্তা-ফল খসি! 

সে নদের স্রোত: অশ্র-পরশন করি, 

ভাসে, ফুল্প কমলের স্বর্ণকাস্তি ধরি, 

মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি, |] 
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গদ্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি। 

না! পারি বুঝিতে মায়া, চাহিমু চঞ্চলে 
চৌদিকে ঠ বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী +-- 

«কবিতা-রসের শ্োত; এ নদের ছলে; 

করুণ! বামার নাম-_রস-কুলে রাণী; 
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে 1” 

৪৯ 

সীতা-বনবাসে 

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুপ্ন মনে 

স্থরঘী লক্ষ্মণ রথ, তিনি চক্ষুঃ-জলে 7 

উজলিল বন-রাঁজী কনক কিরণে 

স্যল্দন, দিনেব্দ্র যেন অস্তের অচলে। 

নদী-পাঁরে একাকিনী সে বিজন বনে 

দাড়ায়ে, কহিল সতী শোকের বিহ্বলে ৮ 

“ত্যজিল। কি, রঘু-রাঁজ, আজি এই ছলে 

চির জন্যে জানকীরে ? হেনাথ! কেমনে_ 

কেমনে বীচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ? 

কে, কহ, বাঁরিদ-রূপে, স্েহ-বারি দানে, 

( দাবানল-রূপে যবে তুখানল দহে ) ঁ 

কুড়াবে, হে রঘুচুড়া, এ পোড়া পরাণে ?” 
নীরবিল! ধীরে সাধ্বী ; ধারে যথা রহে 

বাহ-জ্ঞান-শৃন্ত মৃত্তি, নিশ্মিত পাষাণে! 

৫৪ 

কত ক্ষণে কাদি পুনঃ কহিল! সুন্বরী ৮ 
“নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুম্ষপনে ? 
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হায়, অভাগিনী সীতা! ওইযেসে তরি, 
যাঁহে বহি বৈদেহীরে আনিল! এ বনে 

দেবর | নদীর আোতে একাকিনী, মরি 1 

কাপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গ। কাণ্ডারী-বিহনে ! 

অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষঠুরে লো ধরি, 
গ্রাসিবে, নতুব! পাড়ে তাড়ায়ে, গীড়নে 

ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে ! হে রাঁঘব-পত্তি, 
এ দশ! দাসীর আজি এ সংসাঁর-জলে ! 

ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথ! তার গতি 1৮ 

মূচ্ছায় পড়িল সতী সহস৷ ভূতলে, 
পাষাণ-নিশ্মিত মৃত্তি কাননে যেমতি 
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে। 

৫১ 

বিজয়া-দশমী 

“যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে ! 

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !- 

উদ্দিলে নির্দীয় রবি উদয়-অচলে, 

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে! 

বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্য, অশ্রুজলে, 

পেয়েছি উমায় আমি! কি সাম্তবনা-ভাবে-- 

তিনটি দিনেতে, কহ, লে! তারা-কুস্তলে, 

এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বাল! এ মন জুড়াবে ? 

তিন দিন ত্বর্ণদীপ জবলিতেছে ঘরে 

দুর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী-__ 

মিষ্টতম এ স্থ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে ! 
দ্বিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, 
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নিবাও এ দীপ যদি 1”--কহিলা কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী । 

৫২ 

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজ। 
শোৌভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে !-- 

হেমার্গি রোহিণি, তুমি, অজ-ভঙ্গি করি, 
হুলাহুলি দিয়! নাচ, তারা-সঙগি-দলে !-- 

জান নাকি কোন্ ব্রতে, লো স্ুর-সুন্দরি, 

রত ও নিশায় রঙ্গ? পূজে কুতৃহলে 

রমায় শ্যাঁমাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ; 

বাজে শাখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে | 

ধন্য তিথি ও পূ্িমা, ধন্য বিভাবরা ! 

হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে 
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে, 

থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে 

চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে 

স্থগন্ধ ; স্বুরত্বে জ্যোৎস; সুতার আকাশে ) 

শুক্তির উদরে মুক্তা ; যুক্তি গঙ্গা-হ্দে ! 

৫৩ 

বীর-রস 
ভৈরব-আকৃতি শৃরে দেখিম্ু নয়নে 

গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে, 
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে 

ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে, 

টক্কারিছে মুহুমু'হুঃ হুঙ্কারি ভীষণে ! 
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে, 
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রতন-মগ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে, 

বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে। 

াদের পরিধি, যেন রানুর গরাসে, 

টালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ অতি, 

চৌদিকে, বিবিধ অন্ত্র। ন্ুধিন্ু তরাসে৮_ 

“কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি 1” 

আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে 

বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি |” 

৫8 

গদ-যুদ্ধ 

দুই মত্ত হস্তী যথ] উদ্ধ শু করি, 

রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে»_ 

ঘুরাঁয়ে ভীষণ গদা শৃহ্যে, কাল রণে, 

গরজিল! দুর্য্যোধন, গরজিল! অরি 

ভীমমেন। ধুলী-রাশি, চরণ-তাঁড়নে 

উড়িল ; অধীরে ধর থর থর থরি 

কাপিল। »৯_টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ; 

উথলিল দ্বৈপাঁয়নে জলের লহরী, 

ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজানলে ভরা, 

বজানলে ভর মেঘে আঘাতিলে বলে, 

উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা 

বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে, 

উগরিল অগ্নি-কণ] দরশন-হর! ! 

আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে ॥ 

কি 
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৫৫ 

গোগৃহ-রণে 

কুক্ষ্কারি টঙ্কারিল। ধনুঃ ধনুর্ধীরী 

ধনপ্রয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি ! 

চৌদিকে ঘেরিল কীরে রথ সারি সারি, 

স্থির বিজলীর তেজ? বিজলীর গতি !-- 

শর-জালে শুর-ব্রজে সহজে সংহারি 
শূরেন্দ্ শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি, 

প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি, 

শোভেন অক্নানে নভে । উত্তরের প্রতি 

কহিল! আনন্দে বলী ;--চালাঁও স্তন্দনে, 

বিরাট-নন্দন) দ্রুতে, যথা সৈম্য-দলে 

লুকাইছে দুধ্যোধন হেরি মোরে রণে। 

তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে 
ব্জাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে 7 

দণ্ডিব প্রচণ্ডে ছুষ্টে গাণ্ডীবের বলে ।” 

৫৬ 

কুরুক্ষে তরে 

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে 

সিংহ-বংসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি 

কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে 

পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি ! 
সেকাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি 

রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে, 

গরজিল! মহাবাহু চারি দিকে ফিরে 

রোষে, ভয়ে । ধরি ঘন ধূমের মূরতি, 
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তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা! সুক্ষণে, 

মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে । 

৬ 

উর্বশী 
যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে, 

কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে, 
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে 

রথীন্দ্র, হেরিলা জাগি, শয়ন-সদনে 

( কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে ) 

উর্ধ্বশীরে। “কহ, দেবি, কহ এ কিন্করে।” 

সুধিলা সম্ভাষি শুর সুমধুর স্বরে, 

“কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?” 

উম্মদ1 মদন-মদে, কহিল! উর্ব্বশী ; 

“কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিস্করী; 

সরের নুকাস্তি দেখি যথা পড়ে খসি 

কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি 

দাসীরে ; অধর দিয়! অধর পরশি, 

যথা কৌধুদিনী কীপে, কাপি থর থরি।” 

৬১ 

রৌড্র-রস 
শুনিমু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে, 

ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে 

প্রলয়ের মেঘ যেন গঞ্জিছে গগনে ; 

সচুড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে, 

কীপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্প্রনে ; 

উলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে। 
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যবে প্রভঙ্জন আসে নিধ্ধোষ ঘোষণে। 

জিজ্ঞাসিন্ু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে ! 

কহিল] মা ;_“রৌব্র নামে রস, রৌদ্র অতি। 
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে 

(কৃপা করি বিধি মোরে দিল1 এ শকতি ) 

বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে। 

বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, ছুর্দমাতি, 
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে ।” 

৬২ 

দুঃশাসন 

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজাগ্নি যেমনে 

পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ধোষে? 
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্নলানি ছুষ্ট ছঃশাসনে, 

রৌদ্ররূগী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ; 

পদাঘাতে বস্রমতী কাপিলা সঘনে ; 

বাঁজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে । 

যথা সিংহ সিংহনাঁদে ধরি মগে বনে 

কামড়ে প্রগাটে ঘাড় লহু-ধারা শোষে। 

বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে, 

পান করি রক্ত-স্রোতঃ গঞ্জিল! পাবনি । 

“মানাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে 

বর্বর !-_পাঞ্চালী সতী, পাগুব-রমণী, 

তার কেশপাশ পণ্রি, আকধিলি যবে, 
কুরু-কুলে রাজলক্ষমী ত্যজিল1! তখনি ।” 
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৩ 

হিড়ি। 
উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে, 

বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি 

দাড়া ইলা প্রেম-ডোরে বাঁধ! কায় মনে 

হিড়িম্বা ) স্ুবর্ণ-কাস্তি বিহঙ্গী সুন্বরী 

কিরাতের ফাদে যেন! ধাইল কাননে 

গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,_ 

গাইল বাসস্তামোদে শাখার উপরি 

মধুমাখা গীত পাখী দে নিকুর্ধ-বনে। 
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে। 

মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে 

পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে! 

দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদ| ঘুরায়ে নির্ধোষে, 

ছিন্ন করি লতা-কুলে,ভাঙি বৃক্ষ রড়ে। 

পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ_রৌদ্র ভগ্ী-দোষে। 

৬৪ 

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জলে যথা খরে 

ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে 

ক্রোধাগ্নি! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে 

ক্রোধ-নাঁদ বজনীদে, সে ঘোর ঘোষণে 

ভয়ার্ত ভূধর ভূমে, খেচর অন্বরে, 
ঘন হুহুস্কার-ধবনি বিকট বদনে 
“রক্ষ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো৷ এ বনে 
তুই? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে [” 
মত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী, 
সভয়ে কহিল! কীদি বীরেন্দ্র পদে_ 
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“লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি 
দাসীর ! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে, 

অবলা অধীন। জনে রক্ষ, মহামতি, 

বাচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হুদে 1” 

৬৫ 

উদ্যানে পুক্করিণী 

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি ! 

দগধ] বন্ুধা যবে চৌদিকে প্রথরে 
তপনের, পত্রময়ী শাখ। ছত্র ধরে 

শীতলিতে দেহ তোর; মৃদু শ্বাসে পশি, 

স্গঙ্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে। 

বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি, 

শত শত পাত মিলি মিষ্টে মরমরে ; 

স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি, 
যোগায় মৌরভ-ভোগ, কিস্করী যেমতি 
পাঁট-মহিষীর খাঁটে, শয়ন-সদনে | 

নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি, 

লয়ে টাদে,_ কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে ! 

বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ; 

ভমর গায়ক ; নাচে খপ্জন, ললনে | 

৬৬ 

নূতন বৎসর 

উত-রূপ দিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল 
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে । 

নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল 

আবার আয়ুর পথে । হৃদয়-কাননে, 
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কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল, 

হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে ! 

কি সাহসে আবার ব। রোপিব ষতনে 

সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল! 
বাড়িতে লাগিল বেল; ডুবিবে সত্বরে 

তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী, 
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ স্বরে; 

নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ; 

চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি যুক্ত করে 
উষা,_তপনের দূতী, অরুণ-রমণী ! 

৬৭ . 

কেউটিয়া সাপ 

বিষাগার শির; হেরি মণ্ডিত কমলে 

তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে ! 

কোথায় পাঁইলি তুই,-কোন্ পুণ্যবলে__ 
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভৃষণে ! 

বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে। 
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মগ্ডলে 

সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জলে 

শরীর, বিষাগ্নি যবে জালাস্ দংশনে 1 

কিন্ত তোর অপেক্ষ। রে, দেখাইতে পারি, 

তীক্ষতর বিষধর অরি নর-কুলে 
তোর সম বাহা-রূপে অতি মনোহারী,-_- 

তোর সম শিরঃ-শোভা বূপ-পন্ম-ফুলে । 

কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী, 
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম-পথ ভূলে | 
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৬৮" 

শ্যামা-পক্ষী 

আধার পিঞ্ররে তুই, রে কুপ্ত-বিহারি 
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস সুস্বরে ? 

ক মোরে, পূর্ধের সুখ কেমনে বিস্মরে 

মনঃ তোর? বুঝ! রে, যা বুঝিতে না পারি ! 
সঙ্গীত-তরজ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে 

অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ? 
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে 

মধুমাঁখা গীত-ধবনি, অজ্ঞানে বিচারি ? 
কি ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে 1 

কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে । 

ছুখের আধারে মজি গাইস্ বিরলে 

তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে ! 
কে জানে যাতন। কত তোর ভব-তলে 1 

মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে ! 

৬৯ 

প্বেষ 

শত ধিক সে মনেরে, কাতর যে মনঃ 
পরের স্থখেতে সদা এ ভব-ভবনে ! 
মৌর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন 

পোড়ে আখি যার যেন বিষ-বরিষণে, 

বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে 
বাসস্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন 

পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে, 

প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ 
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তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে 
মাগি রাও পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে 

(সে মহা নরক ভবে! ) সুখী দেখি পরে, 

দাসের পরাণ যেন কু নাহি জলে, 

যদ্দিও না পাত তুমি তার ক্ষুত্র ঘরে 

রত্ব-সিংহাঁসন, মা গোঁ, কুভাগ্যের বলে ! 

৭০ 

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে, 

নব বিধুযুখী বধূ যাইতে বাঁসরে 
যেমতি; তবু সে নদ, শৌভে যার কূলে 

সে কানন, যদপিও তার কলেবরে 

নাহি.অলঙ্কার, তবু সে ছুখ সে ভূলে 

পড়শীর সুখ দেখি; তবুও সে ধরে 

ৃত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে 
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃছ স্বরে! 

হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি, 

শ্্জেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি 

তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি, 

কু-ইন্দ্িয়-বশে হব এ কুপথ-গামী? 

এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি, 

দ্বে-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী। 

৭১ 

যশঃ 

লিখিন্ু কি নাম মোর বিফল যতনে 

বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তারে? 
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ফেন-্চুড় জল-রাশি আমি কি রে ফিরে, 
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ? 
অথব। খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে, 

গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণেত_ 

নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে, 
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে 1-_ 

শৃন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ১. 

দেব-শুন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে 
দেবতা; ভক্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে | 

সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে, 
যশোরপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্যে বাস করে 7 

কুষশে নরকে যেন, স্বযশে-_মাকাশে ! 

৭২ 

ভাষ৷ 

409 3906 00101)18-. 

[71117 70010101011) 

7700. 

লো সুন্দরী জননীর 

স্নন্দবীতর] দুহিতা 1-_ 

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি, 

কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি 

ভাষা !-শত ধিক তারে! ভূলে সেকি করি 

শকুস্তল1 তূমি, তব মেনকা জননী? 
রূপ-হীন। ছুহিত1 কি, মা যার অগ্রী 1 
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ? 
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী 
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী । 
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দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে 

রূপ তার; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি। 

নব রস-সুধা! কোথা বয়েসের হাসে? 

কালে স্বর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি ! 

নব শশিকল! তুমি ভারত-আকাশে, 

নব-ফুল বাক্য-বনে। নব মধুমতা। 

৭৩ 

সাংসারিক জ্ঞান 

“কি কাজ বাঁজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে 

সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে? 

কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে 

মেঘ-রূপে, মনোবপ ময়ুরে নাচায়ে!? 

স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে 

সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে 

কোঁন জন 1? দেবে অন্ন অদ্ধ মাত্র খায়ে। 

ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ? 

ছি'ড়ি তার-কুল, বীণ। ছুড়ি ফেল দূরে 1”- 

কহে সাংসারিক জ্ঞান__ভবে বৃহস্পতি । 

কিন্তু চিত্ব-ক্ষেত্রে যবে এ বাজ অঙ্কুরে। 

উপাঁড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ? 
উদাসীন-দশ| তার সদা জীব-পুরে। 

যে অভাগণ রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি। 

৭8 

পুরুরবা 

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাএরে, 

চিরি শিরঃ তার, লভে অমুল রতনে ; 
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বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা) সমরে, 

লভিল! ভূবন-লোভ তুমি কাম-ধনে | 

হে স্থুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে 1 

এ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে, 

আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মৃচ্ছা-রূপ ঘনে 
ঠাদেরে, কে ও, তা জান? জিজ্ঞাস সত্বরে, 

পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি। 
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ; 

দেখেছ পৃণিমা-রাত্রে শরদের শশী; 

বধিয়াছ দীর্ঘ-শঙ্গী কুরঙ্ষে কাননে 7 
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্বশী! 

সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে । 

৭৫ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

শ্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে 

ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে 

বরিষাঁয় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে 

ঘটিল কি সেই দশা স্থুবঙ্গ-মণ্ডলে 

তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে» 

নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, 

তব চিতা-ভম্মরাশি কুড়ায়ে যতনে, 

ন্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ) রাখে তার তলে? 

আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ত্রজধামে 

জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিল। হরষে ; 

যমুন। হয়েছ পার; তেই গোপগ্রামে 

সবে কি ভূলিল তোমা? ম্মরণ-নিকষে, 
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ধর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে 

নাহি কি হে জ্যোতি ভাল ব্বর্ণের পরশে ? 

৭৬ 

শনি 
কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে 

জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি ! 

ছয় চন্দ্র রত্বরূপে সুবর্ণ টোপরে 

তোমার; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি 

হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে | 

সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি । 

বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি 
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণ। বাজায়ে অন্বরে | 

হে চল রশ্মির রাশি, স্বধি কোন জনে, 

কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাঁসে ? 

জন-শুহ্য নহ তুমি, জানি আমি মনে, 

হেন রাজা প্রজা-শৃন্য,- প্রত্যয়ে না আসে! 

পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে, 

তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে ? 

ও 

সাগরে তরি 

হেরিন্থু নিশায় তরি অপথ সাগরে, 

মহাঁকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে, 

বিহ'লনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে, 

রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অন্বরে ! 

রতনের চুড়া-রূপে শিরোদেশে জলে” 
দীপাবলী, মনোহর নানা বর্ণ করে, 
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শ্বেত, রক্ত, নীল, মিশ্রিত পিঙ্গলে। 

চারি দ্রিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুত্রে 

গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী 
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি । 

ছাঁড়িতেছে পথ মবে আস্তে ব্যস্তে সরি, 

নীচ জন হেরি যথা! কুলের যুবতী । 

চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি, 

শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি । 

৭৮ 

সত্যেন্রনাথ ঠাকুর 

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি 

অর্জন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে 
ফিরিল! কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি, 

যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মগ্ডলে, 

মনোগ্ঠানে আশা-লতা তব ফলবতী !__ 

ধন্য ভাগ্য, হে স্থভগ, তব ভব-তলে ! 

শুভ ক্ষণে গর্ভে তোম। ধরিলা সে সতী, 

তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে + 

( স্েহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি 

জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে 

এ তোমার কীত্তি-বার্তী ।-__যাঁও দ্রুতে, তরি, 

নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে ! 

অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী 

বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ক্বদ করে !_ 
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৭৯ 

শিশুপাল 
নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে 

শিশুপাল! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি, 

ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে 

বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি! 
টঙ্কাঁর কাম্মুক, পশ হুহুষ্কারে রণে; 

এ ছার সংসার-মায়া অস্তিমে পাসরি ; 

নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে। 

জানি, ইষ্টদেব তব) নহেন হে অরি 

বাসুদেব; জানি আমি বাগ্েবীর বরে। 

লৌহদস্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি, 

ছি'ড়ি ক্ষেত্র; তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি 

আজি, তীক্ষ শর-জালে বধি এ সমরে, 

পাঠাবেন সুবৈকুে সে বৈকু্ট-পতি। 

৮০৩ 

তার! 

নিত্য তোম। হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে 

কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হামিনি ? 

নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে, 

দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যাঁমিনী। 

বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী 

গিরি-তলে ; সে দর্গণে নিরখিতে ধীরে 

ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি, 

কুনুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্বিরে 1 
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কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে, 

ন্েহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে, 
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে 

হৃদয় আধার তার খেদাইতে দূরে ? 
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভব্তলে, 
জুড়াও এ আখি ছুটি নিত্য নিত্য উরে ॥ 

৮৯ 

অর্থ 

ভেবে! না জনম তাঁর এ ভবে কুক্ষণে, 

কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে 

না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে 2 

কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে 

কুড়ায়ে রতন ব্রজ, সাজায় ভূষণে 

স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে! 

কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে, 

ধনপ্পিয়? বাঁধা রম! চির কার ঘরে? 

তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে, 

যে জন নির্বংশ হলে বিস্মৃতি-আধারে 

ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শুম্য দহে। 

তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে ।- 

রসনা-যস্ত্রের তার যত দিন বহে 

ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাচে সে সংসারে ॥ 

৮২ 

কবিগুরু দান্তে 

নিশান্তে, স্থবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি 
( তপনের অনুচর ) স্তুচীর কিরণে 
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খেদায় তিমির-পু্চে ; হে কবি, তেমতি 
প্রভা তব বিনাশিল মানস-তুবনে 
অজ্ঞান! জনম তব পরম সুক্ষণে ! 

নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি, 

ব্রন্মাণ্ডের এ স্ুখণ্ডে। তোমার সেবনে 

পরিহরি নিদ্রা! পুনঃ জাগিল! ভারতী । 
দেবীর প্রসাঁদে তুমি পশিলা সাহসে 

সে বিষম দ্বার দিয়া আধার নরকে, 

যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে 

পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে । 
যশের আকাশ হতে কত কি হে খসে 
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে 1 

৮৩ 

পণ্ডিতবর ধিওডোর গোলড£কর 
মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে 

লভিল। অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে 

যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিল। স্ববলে, 

সংস্কতবিষ্ঠা-রূপ সিন্ধুর মথনে ! 

পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মগণ্ডলে। 

আছে যত পিকবর ভাঁরত-কাঁননে। 

স্ুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে। 

কোন্ রাজা হেন পৃজ1 পায় এ অঞ্চলে ? 

বাঁজায়ে স্বকল বাণ। বাল্সীকি আপনি 

কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ; 

বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-্ধ্বনি , 

গিরি-জাত শ্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে ! 



চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৫৩ 

সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !_ 

কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মাস্তরে ? 

৮৪ 

কবিবর আল ক্েড. টেনিসন্ 

কে বলে বসন্ত অস্ত, তব কাব্য-বনে, 

শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে 
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে 

পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে। 
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভূবনে 
বাদ্দেবী? অবাক কবে কল্লোল সাগরে ? 

তারারূপ হেম তার সুনীল গগনে, 

অনস্ত মধুর ধ্বনি নিরস্তর করে । 
পুজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে 
সুন্দর মন্রির তব? পশ, কবিপতি, 

( এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে ) 

পুষ্পাঞ্জলি দিয়! পূজ করিয়া ভকতি। 

যশঃ-ফুল-মাঁলা তুমি পাবে পুরস্কারে । 

ছু'ইতে শমন তোমা না পাবে শকতি। 

৮৫ 

কবিবর ভিকৃতর হ্যগে। 

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে 
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে ! 

পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযুশে, 
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে 

বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুলে 

অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে! 
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হে ভিকৃত্তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে! 
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে ! 

অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে 

তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে; 

( ভবিষ্যদ্বক্ত1 কবি সতত এ ভবে, 

এ শক্তি ভারতী সতী প্রাদানেন তারে ) 

প্রস্তরের স্তস্ত যবে গল্যে মাটি হবে, 

শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে ! 

৮৩ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে। 

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 

দীন যে, দীনের বন্ধু !_ উজ্জ্বল জগতে 

হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে। 

কিন্ত ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহ! পর্বতে, 

যে জন আশ্রয় লয় স্বর্ণ চরণে, 

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 

গিরীশ। কি সেব। ভার সে সুখ-সদনে 1 

দানে বারি নদীরূপ বিমল! কিন্করী; 

যোগায় অমুত ফল পরম আদরে 

দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধর; 

পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ; 

দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী, 

নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে! 
ঞ$ 
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৮৭ 

সংস্কৃত 

কাগ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিম্ধু-জলে 

সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-গীড়নে, 
লভে কুল কালে, মন্দ পবন-চালনে ; 

সে সুদশ! আজি তব সুভাগ্যের বলে, 

সংস্কৃত, দেব-ভাষ! মানব-মগ্ডলে, 

সাগর-কল্লোল-ধবনি, নদের বদনে, 

বজনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে !-- 

রাজাশ্রম আজি তব। উদয়-অচলে, 

কনক-উদয়ীচলে, আবার, সুন্দরি, 

বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে, 

নবদ আদিত্যের রূপে! পুর্র-রূপ ধরি, 

ফোট পুনঃ পূর্বরূপে, পুনঃ পূর্ব-রসে ! 
এত দিনে প্রভাতিল ছুখ-বিভাবরী; 

ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরস। 

৮৮ 

রামায়ণ 

সাধিনু নিদ্রায় বৃথ! সুন্দর সিংহলে ।-- 

স্মৃতি, পিতা বাল্ীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি, 

বসিল! শিয়রে মোর; হাতে বীণা! করি, 

গাইল! সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে, 

যাহে আজু আখি হতে অশ্র-বিন্দু গলে ! 

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি, 
নাহি আরে মনঃ যার তব কথা স্মরি, 

নিত্য-কাস্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে ! 
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দিব্য চক্ষুঃ দিল! গুরু; দেখিন্ু স্ুক্ষণে 

শিলা জলে; কুস্তকর্ণ পশিল সমরে, 

চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে, 

কাপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে | 

বিনাশিল। রাঁমানুজ মেঘনাদে রণে; 

বিনাশিল! রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে । 

৮৯ 

হরিপর্ঝতে ড্রৌপদীর মৃত্যু 

যথা শমী, বন-শোৌভা, পবনের বলে, 

আধারি চৌদি. পড়ে সহসা সে বনে; 

পড়িল! দ্রৌপদী সতী পর্বতের তলে ।_ 

নিবিল সে শিখা যাঁর সুবর্ণ-কিরণে 

উজ্জল পাগুব-কুল মানব-মগ্ুলে ! 

অস্তে গেল। শশিকল! মলিনি গগনে । 

মুদিলা) শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে ! 

নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে 1 

মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্বরীরে 

কাদিলা, পুরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ; 

দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে 

শোকার্থ দেবেন্দ্র থা ঘোর পরমাদে। 

তিভিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে ; 

প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কীদিল বিষাদে । 
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৯৩ 

ভারত-ভুমি 
€109118 1 168119 ! 0 60.001 190 18 ৪০7১০, 

[00100 170061108 01 10611927091? 

না11010818,. 

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি | 
এ দুখ-জনক কূপ দিয়াছেন বিধি |” 

কে না লোভে, ফণিনীর কুস্তলে যে মণি 

ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে বলে? 
কিন্তু কৃতাঁস্তের দূত বিষদস্তে গণি, 
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে 1 

হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে 
ধুইল। বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি, 
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাজাইল৷ পোড়া ভাল তোর লো, যতনি ! 
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী; 

রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত ঘে পতি; 

পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী 

( হা ধিক!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী ছুশ্মতি ! 
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি, 

চন্দন হইল বি 7; সুধা তিত অতি? 

৯১ 

পৃথিবী 

নিগ্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে 
বিশ্ব-মাঝে শ্রষ্টা, ধরা! অতি হৃষ্ট মনে 

চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে 
( বাজায়ে সুবর্ণ বীণা ) গাইল গগনে, 



৫৮ মধুস্দন-গরস্থাবলী 

কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে 

হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে । 
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনীসনে, 
ভাসি ধীরে শুশ্যরূপ সুনীল অর্ণবে, 

দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি 

আবরিল। শ্যাম বাঁসে বর কলেবরে; 

আচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি, 

নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে । 

দেবীর আদেশে তুমি, লো৷ নব রমণি, 

কটিতে মেখলা-রূপে পরিল! সাগরে । 

৯২ 

আমর! 

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে, 

নিল্সিল মন্দির যাঁর! সুন্দর ভারতে ; 
তাদের সম্তান কি হে আমরা সকলে 1-- 

আমরা) _ছূর্ববল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে, 

পরাধীন, হ! বিধাতঠ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে 1 

কি হেতু নিবিল জোতিঃ মণি, মরকতে। 

ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে 

নির্গন্ধে? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে? 
বামন দাঁনব-কুলে, সিংহের ওঁরসে 

শুগাল কি পাঁপে মৌরা কে কবে আমারে 1 

রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে 

রস-শুন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে 
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরফে, 

শুরুকে ভারতত-শশী ভাতিবে সংসারে !? 
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৯৩ 

শকুন্তল। 

মেনকা অগ্গরারূগী, ব্যাসের ভারতী 

প্রসবি, ত্যজিল৷ ব্যস্ত, ভারত-কাননে, 

শকুস্তল! নুন্দরীরে, তুমি, মহামতি, 

কথ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে, 

কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি 1 
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে 

কে না ভাল বাসে তারে, ছুম্মন্ত যেমতি 

প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ? 

নন্দনের পিক-্ধ্বনি সুমধুর গলে; 

পারিজাত-কুনুমের পরিমল শ্বাসে ; 

মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ; 

অধরে অমৃত-মুধা; সৌদামিনী হাসে; 
কিন্ত ও মুগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে 

অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্যে, আকাশে? 

৯৪ 

বাল্মীকি 

স্বপনে ভ্রমিন্ন আমি গহন কাননে 

একাকী । দেখিনু দূরে যুব এক জন, 
দাড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাঙ্মণ-_ 

দ্রোণ যেন ভয়-শৃন্য কুরুক্ষেত্র-রণে। 

“চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?” 

জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে। 
“বধি তোম1 হরি আমি লব তব ধন,” 

উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।__ 



মধুল্দন-গ্রস্থাবলী 

পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে 

স্থধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী, 

মোহিতে ব্রহ্মার মন? স্বর্ণ বীণা করে, 

 আরম্তিল। গীত যেন-_-মনোহর অতি! 

সে ছুরস্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে, 

হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি 

৯৫ 

শ্রীমন্তের টোপর 

_--প্্ীপতি-+-+ঁশিটি 

শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোঁপর ॥* 

চণ্তী। 

হেরি যথ! শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে, 

পড়ে মংস্যরক্ক, ভেদি স্থনীল গগনে, 

( ইন্ত্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে ) 
পড়িল মুকুট, উঠি, অকুল মাগরে, 
উজলি চৌদিক শত রতনের করে 
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে 

আকাঁশে, সম্ভীষি দেবী, সুমধুর ব্বরে, 
পদ্মারে, কহিলা) “দেখ, দেখ লে! নয়নে, 

অবোধ শ্রীমস্ত ফেলে সাগরের জলে 

লক্ষের টোপর, সখি! রক্ষিব, স্বজনি, 

খুল্পনার ধন আমি ।”-__ আশু মায়া-বলে 

স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূ্প লইলা.জননী। 

বজনখে মংঘ্রস্কে যথা নভস্তলে , 

বিধে বাজ, টোপর ম। ধরিলা তেমনি । 
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৯৬ 

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া 

ঠাড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে ! 

করি ভক্মরাঁশি, ফেল, কর্মনাশা-জলে !__ 

স্ভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে 
নার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে 

যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে, 

হাঁতী-সম গুড়া করি হাড় পদতলে ! 

কত যে এই্বরধ্য তব এ ভব-মগ্ডলে, 

সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে ! 
কামার্ত দানব যদি অগ্পরীরে সাধে, 

ঘ্বণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে; 
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বীধে 
মনঃ তার, প্রেম-মধা হরষে সে দানে। 

দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে, 
ও বেট! নিকটে এলে ঢাঁকো মুখ মানে । 

৯৭ 

মিত্রাক্র 

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে, 

লো ভাষা, গীড়িতে তোম। গড়িল যে আগে 

মিত্রাক্ষর-বূপ বেড়ি! কত ব্যথ। লাগে 

পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে-_ 

স্মরিলে হৃদয় মোর জলি উঠে রাগে! 
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে, 

মনের ভাগারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে 

ভূলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে 1 



৬ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ? 

নিজ-ন্ূপে শশিকল] উজ্জর্প আকাশে ! 

কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ? 

কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে 1 
প্রকৃত কবিতা-রূগী প্রকৃতির বলে, 

চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাসে? 

৯৮ 

ব্রজ-বৃত্তাস্ত 

আর কি কাদে, লো নদি, তোর তীরে বসি, 
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী 
আর কি পড়ে লে! এবে তোর জলে খসি 

অশ্র-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি? 

বিন্দা, চন্দ্রাননা দৃতী--ক মোরে, রূপসি 
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহুরী, 

কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি, 
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি 1 
বঙ্গের হদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে 

সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ? 

কোথায় রাখাল-রাঁজ গীত ধড়া গলে ! 

কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীল। 1 

ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে, 
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা ! 

৯৯ 

ভূত কাল 
কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূতকালে, 

_কোন্ মূল্য--এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি? 
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কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে 
এ ছুল্প ভ দ্রব্য-লাভ 1 কোন্ দেবে স্মরি, 

কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম ধরি ? 
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, 

এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি, 

এ তত্ব-ম্বর্ূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে 1-- 

পশে যে প্রবাহ বহি অকৃল সাগরে, 

ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ধত-সদনে ? 

যে বারির ধার! ধর সতৃষ্ণায় ধরে, 

উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে 1 
বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে 

তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে? 

৬১০০ 

গু ধা সা 

প্রফুল্প কমল যথা সুনির্মল জলে 
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আকে স্ব-মূরতি ; 
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি, 

চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হাদয়-স্থলে, 

মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি 

যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মগ্ডলে 1 

সাগর-সঙ্গমে গঙ্ী করেন যেমতি 

চির-বাস, পরিমল কমলের দলে, 

সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে, 
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ; 

যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে ! 
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আধারে ! 

অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-স্থষ্ট মঠে,- 

সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে । 



৬৪ মধুব্দন-গ্রন্থাবলী 

১০১ 
আশা | 

বাহ্-জ্ঞান শুন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী 
কত শত রঙ্গ করে নিশা-মাগমনে 1 
কিন্তকি শকতি তোর এ মর-ভবনে 
লে! আশা 1_নিদ্রাপ্ন কেলি আইলে যামিনী, 
ভাল মন্দ ভূলে লোক যখন শয়নে, 
ঢুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী, 
তোর লীলা-খেল। দেখি দিবার মিলনে) 
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি ! 
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তাঁর তোর বলে; 
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে, 
( তূলি ভূত, বর্তমান ভূলি তোর ছলে) 
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে! 
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জলে 7 
এ কুহক পাইলি লো৷ কোন্ দেব-বরে ? 

১০২ 

সমাণ্তে 

বিসঞ্জিব আজি, মা গো, বিস্বৃতির জলে 
( হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি 1) 
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে 
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধার। মনোছ্ঃখে ঝরি | 
মুখাইল ছুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে, 
যাঁর গন্ধামোদে অন্ধ এ মন বিস্মরি 
সংসারের ধর্ম, কর্ম | ডুবিল সে তরি, 
কাব্য-নদে খেলাইন্ু যাহে পদ-বলে 
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে 
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাঁকিল৷ যৌবনে; 
( যদিও অধম পুত্র, ম কি ভূলে তারে 1) 
এবে-ইন্্প্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে! 
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে, 
জ্যোতিম্ময় কর বঙ্গ--ভারত-রতনৈ | 



পাঠাভদ 

মধুস্দনের জীবতকালে চিতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ছুইটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৭৩ সালে, ইংরাজী ১৮৬৬ খ্বরীষ্টাবে, 

“গ্রাযুত ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ কোং ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত” করেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
১১২। “প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপনে” লিখিত আছে-_ 

মাইকেল মধুস্থদন ইংলগ্ে দেড় বতমর থাকিয়া [১৮৬২ শ্রীষ্টাবের জুন 

মাম হইতে ] ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স বাঁজ্যে গমন করেন এবং 

ভর্সেল্দ নামক তথাকার স্বপ্রসিদ্ধ নগরে ছুই বত্সর কাল অবস্থিতি করেন। 
তিনি এই সময়ে “চতুর্দিশপদী কবিতাবলি' নাম দিয়া এক শতটি কবিতা 
হাপাইবা জন্য আমাদিগের মিকট পাঠাইয়! দেন |". 

আমর] গ্রস্থকারের হস্তাক্ষর দেখিয়াই উক্ত কবিতাগুলির মুদ্রাকার্ধ্য সম্পন্ন 

করিয়াছি; পরস্ত কবিবরের অস্কুপন্থিতি নিবন্ধন প্রুফ সংশোধন করিতে, বোধ 

হয়, কোন কোন স্থানে ভু্প রহিয়! গিয়! থাকিবে,.** | 

'-তিনি স্থভদ্রার হুরণ-বৃত্তাস্ত লিখিতে  আরস্ত করিয়1 সমগ্বাভাবে শেষ 
কগিতে পারেন নাই ।..*তিলোত্বমা-সস্ভব কাব্য আগ্যন্ত সংশোধিত করিবার 

এবং বিদ্যালয়োপষোগী আর একখানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচন1 করিবারও মানস 
করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে দে গুলিও শেষ করিতে পাবেন নাই, 

পকলেনই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন ।... 
আমর] উপযুক্ত স্থৃতদ্রাহরণ, তিলোত্বমা, ও হিতৌোঁপর্দেশের ষে অংশ 

ধাপ্ূ হইয়াছিলাম তাহা “অসমাপ্ত কাব্যাবলি শিরোনাম দিয়া চতুর্পপদীর 
শেষভাগে সংযোজিত করিয়। দিলাম ।.. রথ 

১লা আগষ্ট ১৮১৬। গ্রঈশ্বরচন্দ্র বনু কোং। 

অসমাপ্ত কাব্যাবলি” (পৃ. ১০১-২২) দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল। এগুলি বর্তমান গ্রন্থাবলীর “বিবিধ” খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, ইংরেজী ১৭ মার্চ ১৮৬৯। 
সংখ্যা ১০২। প্রকাশক ঈশ্বরচন্্র বস্থ কোং। কবি এই সময় 
ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । | 

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল-_ 
৯১ 
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ত্ক্তি 

৪ 
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১৪ 
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১৪ 

প্রথম সংস্করণ 

পায়ে 

গৃহে তব 

মণ্ডল 

ভাবে মনে 

অপিল। 

বল্যে 

হি 
যথ। ক্ষু্ন মনে প্রিয়া 

শৃগ্যঘরে ছিল। 

মুদে, কয়ো৷ তারে, দূত, 
এবিরহে মরি! 

ঢাঁকিয়াছে ঘোমটাঁয় 

সুচন্তর-্ব্দনে ? 

গাই 
মানঃ-সরোবরে 

তুই! 
তোর 

ভূভারতে 
আশ্চর্যয-রূপ 

কবতক্ষ-নদ 

করুণা-রম 

দৈব-বাণী 

পেয়েছি তোমায় 

কামড়ি 

লৌহ-নথ 

অকুল সাগরে 

দ্বিতীয় সংস্করণ 

পেয়ে 

মাতৃ-কোষে 

মণ্ডলে 

ভাঁবি মনে 

অরগিজ। 

বলে 

দগ্ধ 

যেখানে বিরহে প্রিক়া 

ক্র মনে ছিল। 

মৃদু নাদে, কয়ো তারে 

এ বিরহে মরি! 

পাখা-র্ূপ ঘোমটায় 

ঢেকেছে বদনে? 

গেয়ে 

মান-সরোববে 

তৃমি। 
তব 

ভূভারত 

আচাধ্য-রূপে 

কপোতাক্ষ-নদ 

করুণ-রস 

দেব-বাণী 

পেয়েছি উমায় 

কামড়ে 

লৌহ-ক্রম 
অপথ সাগরে 
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পারশিষফ 

দুরহ শব ও বাক্যাংশের ব্যাখ্য। 

তারত-সাগরে-_-মহাঁভাঁরত-রূপ সমুদ্রে । পতি-গ্রামে_পতিগণে। 

বঙ্গভাষা-:এই কবিতার আদি রূপ “ভূমিকা্য ত্রষ্টব্য। সেইটিই বাংলার 

সনেট-আবিষ্বর্তী মধুসথদনের প্রথম সনেট । 

অবরণ্যে-অবরেণ্োে ব্যাকরণম্মত পাঠ । শৈবল--শৈবাল, শেওলা। 

কমলে কাঁমিনী_বিশেষ বিবরণ মুকুন্দরাম চক্রবত্তীর “চণ্ডীমগ্ডলে' দ্রষ্টব্য । 

বঙ্গ-হৃদ-হরদে চণ্ডী কমলে কামিনী--কালীদহে কমলে কাঁমিনী ঘেমন অপূর্ব, 

বঙ্গবাঁপীর হদয়-সরোববে চণ্তীকাব্যও তেমনই । 

অননপূর্ণার ঝাঁপি-_বিশেষ বিবরণ ভারুতচন্দরের 'অন্দদামঙ্গলে' ভুষটব্য। 

রাখে যথা সুধামূৃতে চন্দ্রের মগ্ডলে__[ দেবতারা ] ঘেমন সমুদ্র-মন্থনলন্ধ সুধা! 

চন্দ্রের মণ্ডলে যত্বে লুক্কায়িত বাখিয়াছিলেন। 

ভাঁষা-পথ-_ভাঁষ] এখানে চলিত ভাষা, মাতৃভাষা! । 

নয়নরপন-রূপ কুন্ম যৌবনে-_দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠ আছে, প্রথম সংস্করণে 

পকুন্থম-যৌবনে* আছে । *নয়নরঞ্জন রূপ কুন্থম-যৌবনে” হওয়া সঙ্গত। 

সৌদাঁমিনী ঘনে--ঘনে _ মেঘে; মেঘে সৌদামিনী। 

নাহি ভাঁবি মনে--"ভাঁবি” মুদ্রাকর-প্রমাদ, প্রথম সংস্করণে “ভাবে” আছে। 

“ভাবে” হইলেই অর্থ হয়। 

বলে--প্বলিয়া”র অপত্রংশ | প্রথম সংস্করণে “বল্যে” ছিল। 

ভামের-কোপের। 

কলে-_-কলম্বনে, শবে । 

বিশ্বিকাঁ_তেলাকুচা। 
উর্দগামী জনে-_উর্গামী জনের পক্ষে । 

বিকলে--বিকল হইয়া) এ-কার যোগে এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োগ 

মধুন্দন বহু স্থানে করিয়াছেন ) যথা, মৃদে (২১, ২৬), চঞ্চলে রঃ ৪৮), 

ক্ররতে (৫৫), প্রচণ্ডে (৫৫), প্রগাটে ( *২)। 

ওথা--ওথানে। 
মীলি--উন্মীপিত করিয়া, মেলিয়া। বাধু-ইন্দ্র_বাস্ুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
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মধুন্দন-গ্রন্থাবলী 

ভূভারত--ভারতবর্ষের লোক। সনাতনেস্-'সনাতনি” ব্যাকরণসম্মত পাঠ। 

কি কাক,কি পিকধবনি--কি কাকধ্বনি,কি পিকধ্বনি। অবতাঁর-_-অবতীর্ণ হও। 

বামে কমকায়া-..বচনেশ্ববী-ক্ষিণে রমা এবং বামে বচনেশ্বরী হইবে; 
প্রতিমামূখী দর্শকের পক্ষে অবশ্ঠ মধুসথদনের বর্ণন] মঙ্গত। 

মৃদে-_মৃছু পদে । এবাজী করি রে-এই সকল ভেলকি দেখাইয়া । 

কি ফণিনী-কি-কিংব1। 

জোনাকীব্রজ-_জোনাঁকীসমূহ। তাঁরাদলে_তারকাসমূহের মধ্যস্থিত। 
কহ দিয় ষারে-_যাঁর (পবনের ) সাহায্যে বল। 

তারে- ছায়ারে। 

অসন্ত্রমে__ নির্ভয়ে) সন্রম_ অদ্ধামিশ্রিত ভয়। 
ঘনে-অবিরলভাবে। গ্রাহ-_গ্রহ। 

বদদরীর তলে--বদরিকাশ্রমে। অনম্বরে-_অম্বরে, আকাশে (মধুসথদনের প্রয়োগ)। 

যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে--ছুই সংক্করণেই এইরূপ আছে। একটি 

অক্ষর অধিক হওয়াতে ছন্দপতন-দোষ ঘটিয়াছে। “্যথায়” সম্ভবতঃ 

মুদ্রাকর-প্রমাদ, “যথা” হইবে। 

দড়ে রড়ে-_দ্রুতগতি দৌড়াইয়া। আশ্রম--শাস্তিপূর্ণ স্থান, আশ্রয়। 
ভাদে শিশু যবে, কে সান্বনে তারে ?ছুই সংস্করণেই এই পাঠ আছে। 

সম্ভবতঃ "ভাঁসে শিশু যবে, কহ, কে সাত্বনে তারে?” এইরূপ হইবে। 

বিরলে-_ বিদেশের স্বজনহীন অবস্থায় কবি আপনাকে নিঃসঙ কল্পনা করিয়াছেন। 

সথা-রীতে-_বন্ধুত্বের রীতি অঙুষায়ী। 

ঈশ্বরী পাটনী-_ বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের অন্নদীমঙলে' ভরষ্টব্য । 

কাঁযিনী কমলে-_কমলে কামিনী। 

পদ-ছাঁয়া-ছলে.'.জলে-_পদছায়। জলে পড়িয়। ফুল্প কনক-কমলের ভ্রম উৎপাদন 

করিতেছে। 

তেজাকর--তেজ+ আকবর ( মধুস্থদনের প্রয়োগ )। 

স্থভ্রহ্ব-_সুভত্র-হকঞ। কব্য ঝচন কিবক বসন সধুনৃদ্রনেক িজ) জেৰং 

আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ হয় নাই। 

ভাগ্যবান্তর--( মধুন্থদনের প্রয়োগ )। 

তৃমকী-_তুম্বকী, একতারা । ক-কহ। সাদে_সাধে। 

কূতাশে-_মগ্রিতে। চল জলে- ধাবমান জলে, শ্রোতে ? 
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বৈজয়ন্ত--টত্দ্রের প্রাসাদ । কবি--কবিগণ। পুট করে--অঞ্চলিবদ্ধ হত্তে। 

ছগ্সী--ছন্সবেশী। 
বাতময়- ঝঞ্ধাময়। 

বঙ্গদেশে এক মান্ত বন্ধুর উপলক্ষে _মান্ত বন্ধুর নাম না৷ থাকিলেও ইহ যে, 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশে লেখা, তাহা বুঝা যায়। তোমার প্রসাদে 

আজিও বীচিয়া আছি এবং কত বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা তুমি স্সেহের 
আহলাদে দেখিবে, ইত্যাদি উক্তি বিগ্যাপাগর মহাশয়কে লিখিত চিঠির 

মধ্যেই আছে। 

আজু--আজিও। 

ঠাট-ছলে _ঠাট্টার ছলে। 

কি সুন্দর অট্রালিকা, কি কুটার-বাপী--কি স্বন্দর অট্রালিকাবাঁী অথব। কি 

কুটারবাসী | 

এ নদ-পাড়ে-_নদীপা রস্থিত শ্বশানে । 

শরদের--শরতের। তরাসে__পগরাঁসে" সঙ্গত হইত। 

শোকের বিহ্বলে--শোকের বিহ্বলতাঁয়। চিরজন্যে--চিরকালের জন্য । 

্টামাঙ্গী _ শ্যামলা বঙ্গভূমি । বাসে-বাস করে। জ্যোৎসা_জ্যোতি। 
চাদের পরিধি-_ পরিধি _বৃত্ত। 

দৈপায়নে--দৈপায়ন-্রদে । দরশন-হবর1--দুষ্টিবিভ্রমকারী | 

“সিংহ-বৎসে |” স্থলে “সিংহ-বৎসে,” হইলে ভাল হইত। 

অস্তের শয়নে -অস্ভিম শয়নে | 

রূপম_-বূপবান্। চৌপর--টোপর। উতে-উভয়কে। 
স্থনাগকেশরী-_স্বদৃশ্য নাগকেশর-ফুল। সিহবি-_শিহুরি। 

উন্মদ1-উন্মত1। 

চাপ--ধন্গু। আরবে- আরাবে, শবে । পাবমি--পবন-পুত্র ভীম । 

বৌন্র-ক্তুদ্ধ। 
থরে__প্রখররূপে। তড়িত--তড়িৎ। 

ঢেউর গমনে--তরঙ্গ-প্রীবীহে। 

৬৮। মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি ছুতাশনে-_-অগ্লিজাল] সহিয়! ধূপ স্থগন্ধে মোহিত 
করে। 

৭। বদপিও-_হস্পি ( মধুক্দনের প্রয়োগ )। 
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ভাষা_-কবি এখানে মাতৃভাষ! বাঁংলাঁর বন্দনা করিতেছেন। 

বয়েসের হাসে--বয়স্কাঁর হাসিতে । 
সাংসারিক জান-কবির বিচিত্র আত্মবিলাঁপ, দাঁরিজ্র্যের তাড়নে তিনি 

পরাভূত হইতেছেন। 

বায়ে-বাহিয়া। খায়ে-খাইয়া। ছুড়িছু'ড়ি। 

অজাগর--অজগর ( মধুস্থদমের প্রয়োগ )। অমূল-- অমূল্য । 

অল্লাযুং--ছন্দের জন্য “অল্প-আফু” পড়িতে হইবে । জীবে-_জীবনে, 

জীবিতকাঁলে। 

ছয় চন্দ্র_ছয় উপগ্রহ, আধুনিক গণনাঁয় আট উপগ্রহ । লারসন-_কোমরবন্ধ 
ধীরে-শনির গতি মৃদু ) এই কারণে শনৈশ্চর নীম । চল--চলনঙীল। 
অপথ-_পথরেখাহীন। 

নীলমণি-ময় পথ--সমুদ্রের নীল জলপথ। 
যাঁতনি-__যাতনা দিয়! । 

এ ছলে-_এই ছন্মবেশ ধরিয়] অর্থাৎ তারা-রূপে। উরে-_-উদ্দিত হইয়! | 
গল্যে-_গলিয়া। 

কুল-বালা-দল ষবে-_-যবে_যথ। ( মধুস্থদনের প্রয়োগ )। 

অমৃত-আসারে--অমৃতধারায়। শুরুকে- শুরুপক্ষে। 

পরিবরতিল--পরিবপ্তিত হইল। 

মত্য্যরঙ্ক__মাছরাঙ। লক্ষের টৌপর-_লক্ষ মুদ্রা মূল্যের টোপর। 
কুচ্ছ--কুৎমিত। 

কেলি_ খেল।। 

পদ-বলে-_পা-ছুইটিকে বৈঠ] করিয়া, আপন পায়ের জোরে। কেহ কেহ 

সরদ্বতীর চরণ-কপায়-_এ অর্থ করিয়াছেন; তাহা সঙ্গত মনে হয় না। 
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(কাব্য) 





ভিলোন্তমানন্্ব কাব্য 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত 

[ ১৮৬০ প্রষ্ঠাবে প্রথম প্রকাশিত ] 

সম্পাদক £ 

ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রীসজনীকান্ত দাস 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষং 
২৪৩১, আচার্ প্রফুরচন্দ্র রোভ 

কলিকাতা-৬ 



.. গ্রকাশিক 

শ্রীসনৎকুমার ওপ্ত 
ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

প্রথম মুত্রণ-ফান্তুন, ১৩৪৭; দ্বিতীয় মুদ্রণ-_-অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৫০) 
তৃতীয় মৃদ্রণ__মাঘ, ১৩৫৫) চতুর্থ মুন্্রণ-_পৌধ, ১৩৬১ 

পঞ্চম মুদ্রণ শ্রাবণ, ১৩৬৮ 

মূল্য তিন টাকা 

মুদ্রাকর- পরীরঞনকুমীর দাস 
শনিরধন প্রেস, ৫৭ ইন্র বিশ্বীস রোড, কলিকাতা-৩৭ 

৯-৮১২, ৮ ৬১ 



ভুমিকা! 

১২৮৭ সালের ৩০ চেত্র কলিকাতার “সাবিত্রী লাইব্রেরী”র দ্বিতীয় 

বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাঙ্গালা সাহিত্য । 

( বর্তমান শতাব্দীর )” আলোচনায় বলিয়াছিলেন__ 

আমর মাইকেলের তিলোত্বমীসম্তব প্রকাশ হইতে নৃতন সাহিত্যের 
উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এপ নৃতন সাহিত্যের কিছু থাকে, 
কেহ আমার্দিগের সেই ভ্রমান্ধকাঁর দূর করিয়া দিলে একাস্ত বাধিত হইব। 

বস্ততঃ ক্রাস্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে যদি একটিও 

প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” সেই গ্রন্থ। 

বাংল। গগ্য-সাহিত্যে 'বেতালপঞ্চবিংশতি» “আপলালের ঘরের ছুলাল” ও 

'ছুগেশনন্দিনী? সমবেতভাবে যে পরিবর্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য- 

সাহিত্যে এক] “তিলোত্তম।সম্ভব' সেই পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে। 

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংল ভাষার গতি ও প্রকৃতি . 
আমূল পরিবন্তিত হইয়াছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণের 

মধ্যে বাংল! কাব্য প্রায় মুমুষু হইয়া! আসিয়াছিল; “তিলোত্তমাঁসম্তব 

কাব্যে? অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন যেন মৃতদেহে জীবন 

সঞ্চার করিলেন । শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন বাংলা-গগ্যও 

সতেজ ও ওজন্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে। 

ইংরেজী ব্যাঙ্ক ভাসের আদর্শে এই নুতন ছন্দে "তিলোত্তমাসন্তব কাব্য 
রচনার ইতিহাস কৌতুককর | যোগীন্দ্রনাথ বন্থুর 'জীবন-চরিতে'র (তৃতীয় 
সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'র 

১২৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্র্যাঙ্ক 
ভারে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত মধুন্থদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল 
বলিয়াই তিনি যতীন্্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রচ্ছন্দে বাংল কাব্য 
রচনার দায়িত্ব লইয়া! বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা সাধনা, 

পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত হওয়াতে 
তিনি অত্যল্লকালমধ্যেই সে বাজি জিতিতেও সক্ষম হইয়াছিলেস। এই 
ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন দিয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টান্বের ১ 

ডিসেম্বর গৌরদাস বসাকের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন-_ 



17০ মধুব্দন-গ্রস্থাবলী 

১১১61091618 0709 1100109106 1101) 01 0001189 1 91181] 108৮6: (09 

870 01086 19 016] 2919201006 %0 8106 17060000010 01 10190 9789 

1060 ০07 19060969, 01 61018) 00 80906, ০00. 96 ৪1৪99, 1১0৮ 5০০ 

দা19]) [09 60 £1%9 80209 0868118 : ভা611, 11679 0109৩ 219, 

[6 দা9৪ ৪ 1100 09101106 ড51180 ০ 919 810106 10 0106 1059: 10811 

0% 0119 13916801019 51115 1)916 01১9 86%£9 1780. 19910 996 0) 10: 6178 

701:101008006 01 00০ 732/6901, 3060 009 0:0613828, 13518108 

106৪7) 01091009] 91061) ৪00. 18007: 01)017097 91081) 96 (08:9, ৪00 

৪0 ছা9৪ ০00] 18%ড001169 1)081, 16 আ&৪ 6) £91)992881 101200, 2100. 0109 

8,008,669078 919 00100110610. 0068 0৮ 018 7 608 00159788610. £8008115 

6009৫ 00০00 016 ৪0101906 01 10191108, 10 £920991 ৪20 0: 136208811 

[0:9109 10 08106100101 011013981 ৪917. 0086 1100 1991] 10000810976 

1) 679 1361068]1 700178108 00910 1)9 837090860 00611 10190] 9289 ছা৪.৪ 

100000000 1760 16. 1 1901190. 6196 16 10. 000 58800 60 009 

008811019 60 17160009 61018 1100 01 58:89 17760 00৮ 18080889১ 101: [ 

7910 60৪৮ 009 ৪] 086019 800. 90086090100 01 0119 739108811 

1971098/28, কম%৪ 1]] 909068 107 0109 86%6917 009%9079 &00 ৪000:008 

0800106 0111901 088." 

“]ু 00 006 80766 100 500৮ ৪810 118১ “81001 (01108 1618 91] 

0101) 01810108 &0 86091006 সত] 10109200091) ] 80088, "100 

07108 609 18969 [8801 01)010091 00108800806 ৪। 08110860179 01 1)1811- 

8৪9 1] 91069]1, 19611701106 101) 6008 11098, 

"কবিতা কমল! কলা পাঁক] যেন কাঁদি, ইচ্ছ। হয় যত পাই পেট ভরে থাই।” 
0071, 8810 118, “16 1910 768%800. 0808089 010 [8801 00068 9010 

[106 00089 60711691910] 58786 618 00000 9189 দা11| 109 81১16 

60801 ৮30৮, ] ৪810, ৭1] &]0 00806] 101010090 61)9 819001), 

1010) 18 100 0000% ৪, 10019 001)1018 8100 811907869 18000886 (1081 

001. 0ভা0) 1188 1106 1] 16 81) 008020 10 10180 59:88, [0 00001 

160. 6086 609 381008]1 ৪1)0010 109 10000 00890168060 61018 10170 01 

01:819086100, ০৮ [0729$, 005 0881191105১ 108 7901190, “0086 

009 13681008]1 18 19017) ০01 0118 980810116 61080 10101) 8 00038 007)1008 

[10 918)01869 180£0889 1088 1006 9196, “গৃগা9১ ৪810], 0৪০ 

%৪ ড9% 6108 7391088]1 9881008 60 108 ৪ 88101106 61000£1) ৮০০] 01 & 

18816 8100 101)086 0006091)  “ 066 006 0০00 ৪]. 88৪) 9810. 1)9 

18081000815, 11] £0 006 8019 60 0০001009 ০৪ 01 00 61:01 

1110 & ৪10 61006. 10700 100117)6 81081001586 008 119 80090 

“810 স1]8ট 11] 9000880 10) 70:0%106 60 900 608৮ &0৪ 8908811 18 

09169 080%019 01 009 1)1800 989 1000 01 00৪8৮. 

“আগ ট190, 1 29190) “]:8081] দ11378]5 86800 ৪1] (9 
92080888 0 0110610680৭ 00011810106 80 0091 ঘ010)) ০0. 228 

169 10 10180159188. ৮ * % "10006, ৪810 109 019010106 1018 119008, 



তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য £ ভূমিকা 1/০ 

“5০5 ৪281] 8০6 ৪ ও 8680888 [000 108 16010 ৮0 0: 82199 085৪" 
800 85 & 0080697 01 180% ভা16)1) 01:66 ০: 1081 0859 6009 ঠ86 08060 
০৫6) তিলোত্তমাসম্তব কাব্য ৪৪ ৪8176 60 009. ] সা9৪ ৪০ ৪৫988)01% 
৪0100718560, 800 £৮ 6108. 88009 61009 ৪80 0081:0390 ঘ16]) 61১9 81619610 
008/0097 10 ম1)101 0119 91898 18: ভা166910, 7106 60 81998 01 0179 
89001079068 ৪00 0179 7101. 1009867:98 ০ 61১9 00961) 61196 1] 86 0009 
60০0]. 619 119. 6০ 05 [19008 0109 18190 01781819078, [6 ৪৪ (10) 

, 980 1১5 89:91 01 ০00 [9008 ঘম110 1080. ৪0009 19700696100 107 
11691 69889 8110. ] আ৪৪ £180 (0 9100 0786 610৪ &]] 88799] 16]. 1909 

1 109 08010001009 90001909161010, ০:১ 19709 170091168 9:09 700 

0081) 00809 01001) 0109 38091016 ছ0০081১0181 796 101 81] 0৪৮ ০] 

009৮৪ 86667006 ০০010 00061১061১9 01070000090 ৪ 902011969 900906888. 

£ 9িদম 0858 &169: | 8£৪]) 109৮ 01191089] 10. 01097812991) [791]. 

70 09008 00 810111108 60 008 8010 911810116 1009 10981] 1)% 619 1900, 

8৪ ভা88 1019 ০০৮, 008 88190 7036 00 ] 18030 1119 870901009)) 
97898?” 10109 00820?” 8810 [, “0 00৪৮ 8£991701019 017910- 
1087 5০0 13959 00. ৮09 166 800 ]:1801]5 8০100৬19086 29 

9188৮, 4৮ 61019 11618081790 900. 8810 “'] ৪00 ৪০ £190 [11956 1১880. 

£7019 60 900517198 ড০0. 01 009 ৫88016% 01 001 “'598101178,, 83 ০০ 

60০9206 ০00]: 1380£811] 18080989 0 1)6, 1 1569 18199906907. [10170 
19181) [8৪0]: 01000709] 00290 8810. 911, 00৭7 ০0: 171900, 111015891) 
00596 00100001969 1019 110619 70900 ৪৪ 90010 8 7009811১19, “'09:681015, 
8810 10101)991, ' 800 ] 17019 60 010 80 10 8১00৮ ৪ 10:6012116, [09 

00910 ৪৪ 10990. 90200019600 10010 & ৪: ৪1301 61009, ৪00 ৪৪ 
000660 800 00191191060 ৪6 009 98801)009 17988, 6119 1১9৪6 736188199 
[7988 61060 10. 88189008. 35 /%ড 0 & 90201011009176 6109 11661 
01109 ₹78৪ 09080869060 2) 1)0001919  891 810 60৪ 01181709] 
11870090006 চম%৪ &180 1)873090. 0৮9: 00 008, 11018 &৪ ০০ 1000 18 

0879101]য 06897590170 10 1)10175, 48100161009 81697 10101189] 
দ181 1018 0808] 6301১978008 01 80116 070009880 6108৮ ৪ %] 096 1899 
৪ 00060801, 01 008 07689068610) ০1 009 29, 2৮ 609 0086 0০ 20 
00010189911, 46 9096 | ৪৪ 006 70801) 10011080 (60 20890 1318 

ঘ181088, 1১06 19 ০০1০ 10০96 11869. 60 20 53:00898* 90 দয 106], 

6৮ 1 8100106200906 0 6109 ৪6000 01 0088818, 1[8100109 &00 0০0, 

6109 10986 010060£7801019 986810118000806 6109) 0. 0810066 ৪00 61199 ৪. 

200060£00 ৪৪ 688905 00৮ 08160921000 1019)0861 111590 6109 705৫ 
০৮009 88092] 988006100 01 008 10806019, 800. 16 8৪. 517:50890 

00৪৮ অ৪ 81)0510 0911 80061087৫9৮ ৪00 6819 ৪ 59010 0178009, 

161) 006 60108 ০0 80061067 60018 010 00 00206 60 788৪ 10: 80209 

61006, &030. 0129 1098 চদ910% 00৮ 01 6109 [১096৪ 00980. 

এই কাহিনীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যতীন্ত্রমোহন 



| মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 

যখন বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, 

তখন মধুসথন তাহাকে ম্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, “বাংলা ভাষা 

সংস্কৃত ভাষার দুহিতা।” বন্ততঃ সংস্কৃত ভাষার গান্ভীর্ধ্য ও শব্দসম্পদৃই 

ংল। ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করিয়াছে । 

১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্ষের মাঝামাঝি সময়ে মধুস্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 

“তিলোত্তমাসম্তব কাব্যে'র প্রথম ছুই সর্গ রচনা করেন। “বিবিধার্থ-সঙ্গ-হে'র 

সম্পাদক মনম্বী রাজেন্দ্লাল মিত্র ১৭৮১ শকাবের শ্রাবণ মাসে (১৮৫৯ 

জুলাই-আগস্ট; ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮ ) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি 
তাহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুম্দনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল 

যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধত হইল-_ 

কোন স্থচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিয়স্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম 

হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে ম্বতন্ত্। 

ইহাঁতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অস্ত্য ষমকের পরিত্যাগ, কর! হইয়াছে। 

এ উপায়ে কি পধ্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বদ্ধিত হয় তাহ সংস্কৃত ও ইংরাজী 

কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি কর! 
অতীব বাঞনীয়? বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্যযস্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা 

সহায় পাঠকবুন্দ নিরূপিত করিবেন । 

বিবিধার্থ-সঙ্গ.হে'র ৬ষ্ঠ পবধ ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাবা ১১৮১ ভাত্র 
সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের 
নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। 

সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে 
কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস* হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক যুদ্রণের ব্যয়ভার বহন 

করেন। 

মধুম্দনের জীবিতকালে এই কাব্যের আরও ছুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্য! ৯৯। এই সংস্করণে 
মধুসুদন বুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ 

বন্থুকে লেখেন__ 
ধরি 

ক যৃতীনরমোহন তুল কারয়। ষ্্যানহোপ গ্রেস লিখিয়াছেন | 
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| তিলোত্তমা পুনমূর্্রিত করিতেছি ; তোমাকে ঘদি খাটি সত্য বলি তাহ! 

হইলে স্বীকার করিব, এই কাব্যের চন। বহু স্থলে অত্যন্ত কাঁচা মনে হইতেছে। 

অপ্ারীকে একেবারে ঢালিয়! সানিব। ভয় পাইও না, মাটি করিব না। ] 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুস্থদন রাজনারায়ণকে লেখেন 

,১১0111086%006 1088 1999] 09806119115 190010690, 800 ]ু 11008 

9008100918১] 100])0%00 1) & 11691 10010 ০01 19 ] 080 0015 

00091819 60 ৪৪ 6186 679 81810086100 18 060106015 1১9৮৮৪1 ০০ 

আ]] 18৮৪ & 001) ৪০00,জীবন-চরিত, পৃ. ৫২৫। 

[ তিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনমুত্রিত হইয়াছে এবং আমি আঁশ 

করিতেছি, সাহিত্যের দিক্ দিয়] প্রভূত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে । আমি এইটুকু 
মাত্র বলিতে পারি ষে, রচন| নিঃসংশয়ে উন্নতি লাভ করিয়ছে। তুমি শীঘ্বুই এক 
খণ্ড বই পাইবে ।] 

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুস্দন আবার নৃতন করিয়া 

এতলোত্তমাসম্তব লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্ত প্রথম সর্গের কয়েক 
পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই পুন্লিখিত অংশটি 
পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। 

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনমু্রণ ; ছই-একটি স্থলে 
সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহ! চুঁচুড়ায় মুদ্রিত এবং কাশীনাথ দত্ত 

কর্ক প্রকাশিত হয়; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পষ্ঠা-সংখ্যা ১*০। 
বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল “১৩ সেপ্টেম্বর 
১৮৭৬” দেওয়! আছে। 



/ ুদন-স্থাবলী 
মধুন্দন “তিলোত্বমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

ধবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। এই পাঙুলিপির মালিক 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজন্যে ইহা! শল্তৃচন্্র মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত 11097611688 1140276-এ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসের 

সংখ্যায় (পৃ. ৩৮৫-৮৭ ) মুদ্রিত হয়। 'জীবন-চরিত” পৃ. ২৮৩৮৫ ও মিধু- 

স্বৃতি। পৃ. ১৫০-৫২ দ্রষ্টব্য । 
“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বদ্ধে মধুসুদন ও তাহার 

বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি 'জীবন-চরিত' 
( ৪র্থ সং.) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়ে একত্র সন্িবিষ্ট করিলাম। এই 
পত্রাংশগুলি হইতে এই নৃতন ছন্দ ও নূতন কাব্য সম্বন্ধে মধুসুদনের 
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৪। রাজনারায়ণ বসু রাজেন্্রলাল মিতরকে *_ 
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* নগেম্ত্রনাথ সোম এই পত্রখানি বাঙ্জনীরার়ণ কতক মধুস্থদনকে লিখিত 

বলিয়াছেন ।-_'মধু-স্বতি, পূ. ১৩+৩০। 
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৬। ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুন্থদন রাজনারায়ণ বস্ুকে__ 
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৭। ১৭ জুলাই ১৬ তারিখে মধুস্দন রাঁজনারায়ণ বস্থুকে__ 
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19886, 61086 15 আ)%৮ [1798৮ 00810079, 00110] 16 15 40191)-19911700" 

০: 1] [01817767 আ০:৭৪ 007011876৪2, 06918 1898 00117 01780 

0০0610979১ 08]] 609 017 1905, ৪ 717৮5) ০051008 19110, 90009 06291 

চ900168, 1169:875 56918 01909] 10980169009, ৪৪য--“হ উত্তম উত্তম 

অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।” 0৮ 6095 186166 609 506০: 016 1706 

সা 10 70009, 6786 ০017 10979 0009 11100 1)01)0187,[1)988 00600) 

[0 0981 188], 116619 01098786870 6)19 1981 ০01 8 70000, 9116116, 1010915 

[091 01 8006 1 11095 79896 1018 ৪0 01 [00100019167 10119, 091197)9, 

1019 109816 99118 16101 100 1 18101)8 01 £105, ৪001) &৪ 6109 ০080 

(০12) 00 09000816100 ০--পৃ, ৩২৬-২৯। 

৯। মধুস্দন রাজনারায়ণ বসুকে-- 

০০ আ1]1 800 6796 5০0০] 00161019700 00 11110868108 1788 1006 (81191) 

00108020008. [0 6797188820৮ ০1 [ মেঘনাদবধ |] 5০00. 11] 899 

0061108 10. 608 ৪1809 06 47510610 91001198%' ) 00 81119 ৪110%10108 6০ 

609 10598 ০01 679 10688 ৪00 0108 11001) ; 006010881০9 990 

11810001068, 870 006 & 810819 1918797009 60 6119 “41009860008 1059 ০1 

[801)9,1? 

[01811010801 0116101900, [810 6010 009 1501601 01 01)9 41110107 

71612 (01880 01090) 19 £০01708 60 88 ৮০০ 61)70081) 1891900:% 6০0 

7৪1 01106208002 1018 ০001091], 1 900 8079 199 00010 006 10859 

£০28 60 & 108%687 ৪170), পৃ. ৩৩০ । 

১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বস্ুকে__ 
*»১78%৪ ০০ 8880 [২8017101818 0:161006 000110618005 11) 0139 

৬1101587608? 1 9900088 500. 11879, [6 18 101700.-পৃ ৩৩২ । 



+*. মধুনুদন-গ্রস্থাবলী 

১১। মধুসৃদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে-_ 
,.,] 0890 ৪0910815691] %/0 008% 609 31801 10000 01 9189 18 

606 8654 ৪21660 10. 2096 1 ০6119060869. 4 /%৫ 0096 ঘম1]] 

8125৪ 8009980 1১986 1) [31801 8188 8৪ & 1080 0209 10 11)10. 

[108 899 ৪00 1১9৪05 01 6108 10:006:৪ 00081068 জা1]1 01810 

86601001010, £৪ 6119 11810] 01 009 18069: তা1]] 0010098] 6119 00৪1৮5 ০1 

1018 00118. 7368108, ৪ ঠা] 00019 00100 11] ৪19৪ 1609 ৪মঞ্য 

18707 19807210601 096৩50া 08900106100 01806 18869106 0085 1)9, 

ঢুট। 01)108) 60৪ 90060169 0108 1896 ০1 0061 ঘম023810 10 1:00 81009, 

ভা1196 15 (06 7198018? 10807010985 ! 

0 100%81 6188 18 01/ “1)8:010 00888079*  [ 1)01)8, 028 

01 00989 09৪ 60 860৭ স০০ 81901009719 01 16. 1790 ] ঠ:86 1988] 

60 সা169 100 98 0880 60 7918], 1১0৮ 00 ] 1199 0:০0 00100188919 

78007001167 60 38115] 1310] 50:89) 800 168 118100% 800 0001 

05010157709, [1009 1010 01 50158 10 10100 01018 01:8100% 18 দম116601), 

1 জ611 7601699, 80003 98 10001) 1119 707:030 ৪88 11081191) 1318010 91৪0 

8001009 1110 []110118)) 010৪8০--19881010 88 009 88009 61009 ৪ ৪০০1 

2)081081 100107988101. 1] 00959 088৭ 00019 “অনুপ্রাস” ৪20 “যমক” (118) 

] 11009, 100৮] 10956 0009 80 60 09081%9 679 821) 88 596 00181011191 

ভা) 31801 9789, 1]18109 00 01৭ 10:16, 60801318010 9189 আ)]] 

10 81192001015 17 13806911৪00 (186 17. 0001:88 01 61008, 11009 0106 

10099910 [101'0109878, 0 (00 81181] 90091, 11 100% 8000989) 0% 0183210 

1698, 1796 ও 906 86 10298810819 0061 01 5981১ 01 01118810000, 

0 80815) ০01 82061)0818820) ০01 111918] 19 আও 60 1৪ ০0: 1890608৫9 

& 10] 116, [1 ৪ 1859 10 1£010108”+ 80006 001:891583, 196 ঢা 

0700816 609 &৮ 10 106078 0088. 17858 00 991 1990 ০01 98০0%- 

স116--11010 13008170196) 10011] 10 1827? 10018 00019108018 0195, 

081160 400100)80” 186 10608096060 [70611817179] 09 10থ0 ০01 

৫89 10 1010) ভা 11118 90809809816 আা০6৪,. ] 000660 19, “9 

৪) 10 105৪1 009 [80005-78000- 1 81181)9--6009 10010696019 

০01 319786 01)01009:--0%7 7006, 0 1188-- 

“81809 7০৫৮ & 00879 00601081108] 81৮, 

&0৭ ৫0াণ্ 81010 1)98 1018 6009 10 1696 1 

0085 [0 0108) 8৮ 0৪, 1)0৮ ] ৪৪7--739 1182£601 60 6090 | 
পৃ. ৪৫৪-৫৬ । 

১২। মধুত্দন রাজনারায়ণ বসুকে__ 

[009 1[110068008 1৪ £0106 00. দা91], 1109 996 9016100 18 09811 

92018908660. 19560 009 8610 010 100100165 81815921071108 6০0 0010920 

610800881598, ৪20. ট19 “302080:0/098))” 1088 8700190 00৮ 11) & 17080100: 

28609: 90000758108 60৪0 0009:৮158, 71501 6989 18 006 8০ 
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00%/. 45 010 1২010116 9111£ 0550 00 88) 10510 100111)6 ৪6 005 10090 

01 [11019,-19 10 70 100” ] 9৪5 510 81801 ৮595 100 388. 

[090 2 10908 091 15 20120 15819 1856 65201118010 01৩ 501601 

০06 56151908601] 111 £5115181 8100 0318100 ৮6755 110 091000181 : 105 

5810--%] 80151101559 1319101 55256 00195 006 110101551 11685111€ 

10 00512050886) 1006 ] ৪8 [1190 110 006 1000 1061) 80011560100 0 

[6৪0 07০ 2090৮ 01181021910 70010 20016501915 16 101 ৮6815 00 

00006, 1 £110060 200 5810 “10110265,, [010 1100 ০81 ৪ 

০০%/]ঠ 1161) 16105081096 0010101181, 0:০0%1060 1 10106 (1186 50186 09 

০01 00161) 1 01010 1)6001006 [901911181, 

50. 71811 11109 118, 01 1805, 10650 ৪ 106 (0 6:01811) 00 

07610) 1005 50000015০01 05 1067 ৮6156 0780 ] 1085 19991 01১11£0 

(0 07170] 01 006 9013)5০6 8110 1116 195011615 [1180 ][ 100 0191 016 যতি 

11150598001 1961116 001101160 (0 006 80) 5৮%1181)15) 11811018119 01095 110 

866 1005 2110) 210) 4011) 6111) 7011) 800) 10100) 1160 & 120 

[45910010165 :- 

"জয় জয় অমরারি যাঁর ভুজবলে, 

পরাজিত আদিতেয় দিতিস্থতরিপু, 

ব্ী 1” তিলো--৪। 

“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হদয়ে 

অনঙ্গ ।”--মেঘ--খ। 

“কেহ কহে দুরস্ত কৃতান্তে গদ মারি 

খেদাইন্থু ।৮__-তিলো--৪। 

"আইলেন ষক্ষেখ্বরী, মুবজা সুন্দরী 

কুঞ্জরগামিনী 1৮_ তিলো-_২। 

8100 50 91, [6 0015 ০৮] 98615 006 00162005 9100: 5৮101) 5০08 

৮016 (0 1275 50159 (11) 88০১ 006৮ 816 ৮/610017)6 60 01115 1918108- 

(1011. পৃ, ৪৭৩৭৫ | ণ 

১৩। মধুশদন রাজনারায়ণ বস্থুকে_ 

৯০০ 11] 109 016956€0 10 11681 0180 00৩70110165 ৪16 ০01011118 

10010 16£8101175 7:119060102. 10075 1600/1060 ৬1058598881 1185 ৪৫ 

155 00206506006 10 965 40680 20611 1010 8200 00৩ 90106- 

9:018910 1199 9001৩1) 006 17 & (8500:801৩ 10181011625 006 00001 15 
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[€708715 010 11912) 55756) ] 00 20 00101 [২,610151 168৫5 01 

০৪10 80001601966 11102 ; 0000%15৩ 7৩ ৮9101301179 10806 10056 

[৩1081051200 0061101218 [01002 ০01 1015 870016, [89 15805 

৩ 



১৪/৩ মধুস্দন-গরস্থাবলা 

5101) 9০০0৮ ৪0৫ 11001, ৮৪০ 0106 09605 113 00611 আয 00000 

00৮ 07 110 1068113 ০01 606 171£10656 ১০1:001 ০01 0০0605১ ৪2:০0 

0677905, 73101) 110%৮ 8100. 01161, [1106 1০1৫5 0100 1090051. 

১,010 18067 00101 1+0100£ 15 ৫6010601% (9:61) 00 1 91910 

ড০156. ৪ 0010 3001 006 005: 499 1111 (08 000156 ০01 1০ 

০1 76 55815 100৮৮ 111) 16 5087160, 1601001010156 006 19100886 

01700] ০010110615 !--পৃ, ৪৭৭-৭৮। 

“তিলোত্বমীসম্ভব কাব্য” প্রকাশিত হইলে পর সে কালের সাময়িক 

পত্রে ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরের 

পত্রাংশগুলিতে আছে। তন্মধ্যে 'সোমপ্রকাশে' পণ্ডিত দ্বারকানাথ 

বিদ্যাতৃষণের, “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে" রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এবং 17717 

771614-এ রাজনারায়ণ বস্ত্র আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমরা 

নিয়ে সেগুলি অংশতঃ উদ্ধত করিলাম-__ 
যুক্ত মাইকেল মধুক্ুদন দত্ত নৃতনবিধ পদ্যে এক নৃতন গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। 

এ গ্রন্থ তিলোত্বমীসভ্ভব কাব্য । আমর] ইহার অধিকাংশ স্থল অভিনিবেশ পূর্বক 
পাঠ করিয়াছি । দেখিলাম গ্রন্থকার আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান 

করিয়াছেন। গ্রন্থ নৃতনবিধ পদ্ঘে নিবদ্ধ এবং ইচ্ছা পূর্বক কিঞ্চিং কঠিন করা 

হইয়াছে । এই ছুই কারণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিং 

অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে চিত্ত গ্রস্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবমান হয়। 
বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পগ্ঠ নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে 

ভাষার প্রবৃদ্ধি হওয়া সম্তাবিত নহে । পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত 
পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঁঢ় বিষয়ের রচনায় তাহ উপযোগী নহে। 

দশের দৌষে হউক, অথব! অভ্যাম দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লৌকের 

আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদিচ্ছন্দ সেই আদিরসাস্লিষ্ট রচনীরই প্ররুত উপযোগী । 

এতচ্গার! প্রগাঢ় রচন। হইবার সম্ভাবন। নাই । প্রগাঁট় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও 

প্রযত্বোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক ; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাদ 

করিলে উহার শোঁভ৷ এক কালে দুরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুদ্ত 
অক্ষর দ্বার। বিরচিত হইলেই উহার শৌভ। হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ 
পদ্য স্ষ্টি নিতান্ত আবশ্তক হুইয়। উঠিয়াছে। তিলোতমাসস্ভব কাব্য রচয়িতা তাঁহার 

নবাবতাঁর কবিলেন। এখন যদি অন্য অন্য লোকে তাহার গ্রদখিত পথের পথিক 

হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়। উঠিবে, এবং এ পথে 
নিঃসন্দেহ নানাবিধচ্ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত 

হইয়াছে । এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্র হইতে তাদৃশ 
উৎন্থক নছে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত 
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পদ্য থ্টিও আবশ্বক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুস্থদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত 
সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই । 

তিলোতমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলই উন্নত হইয়াছে, গ্রস্থকারও উহাকে 

উন্নত করিবার নিমিত্ত সমূচিত যত্ব পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার যত্ব সম্পূর্ণরূপে সফল 

হয় নাই। আঁমাঁদিগের দেশের গ্রস্থকারের] সচরাচর ষে দোষে আকৃষ্ট হইয়া 

থাকেন, তিনি সম্যক্রূপে তাহার হুস্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ 

তিনি যেরূপ নৃতনবিধ উন্নত পছ্যের স্থগিক্রিয়ায় গরবুত হইয়াছেন, তদনুরূপ বিষয়টি 

মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই।--মোমপ্রকাখ, ২৩ আাবণ ১২৬৭, পৃ. ৪৪৮-৪১। 

কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর ব1 মাত্রা, বৃত্তি ও যতি; আমরা তাহা অবশ্থয 

প্রয়োজনীয় বৌধ করি; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধ- 
মতাঁবলম্বী নহেন। পরত্ত, ষতির অনুরোধে ষে অন্তত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা 

আমর1 বৌধ করি না । নিয়মিত স্থানে ঘতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যাত্র পদের 

শেষ হইবার পূর্বেই বাঁকা খেষ করিলে ষতিতঙ্গ হয় না, ইহাঁই আঁমাদিগের বক্তব্য। 
তাহার উদ্দাহরণার্থে আমর! এক চরণাস্তগত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ করিতে 

পারি; তাহাতে আমাঁদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তত্ঠিন্ন সামান্য কবিতায়ও 

তাহার অনেক দৃষ্টাস্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা-- 

উপমানমভূদ্দিলাসিনাং 

করণং যত্তব কাস্তিমত্য়]। 

তদ্দিদং গতমীদুশীং দশাং 

ন বিদীধ্যে-__কঠিনাঃ খনু স্িয়ঃ ॥ 
এ স্থলে চতুর্থ পাদের “ন বিদীধ্যে” পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। 

“কঠিন; খলু স্তিয়ঃ* বাক্যের সহিত পূর্বব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি 
নাই, অথচ এ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা, 

সোহহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কশ্মণাম্। 

আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাঁকরথবত্মনাম্ 

যথাবিধি হুতাপ্রীনাঁং ঘথাকামাচ্চিতাধিনাম্, 

যথাপরাধদগ্ডানাং ষথাকালপ্রবৌধিনীম্। 

ত্যাগায় সস্ত-তার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্, 
ধশসে বিজিগীষ ণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনামূ, 
শৈশবেহভ্যন্তবিগ্যানাঁং যৌবনে বিষয়েষিণাম্, 

বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনাস্তে তম্গত্যজাম্, 
রঘৃণামন্বয়ং বক্ষ্যে”-১ম সর্গ, ৫-১৭ শ্লৌক। 

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে* পদেই অর্থের শেষ 
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হইয়াছে; ক্লোকপাদের শেষ কথায় অন্ত প্রসঙ্গ; তাহার সহিত পূর্ব্ব কথার সময 

নাই। রঘুবংশের অন্থত্র-_ 
"সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং ছিরদগামিন]। 

তেন--সিংহাসনং পিত্যমখিলং চারিমগ্ডলং |৮--৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লৌক। 
এই শ্লোকেও “তেন” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির 

নহে। কিরাতান্জুনীয়ে যথা 
প্কৃতপ্রণামশ্ মহীং মহীতৃজে 

জিতাঁং সপত্বেন নিবেদয়িয্যতঃ। 

ন বিব্যথে তশ্য মনঃ_-নহি প্রিয়ং 

গ্রবক্ত মিচ্ছস্তি মবষা। ছিতৈধিণঃ॥৮ 
এই শ্লোকে তৃতীয় পারদদের “মন” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে । তৎপরের 

“নহি প্রিয়” ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতাদৃশ অপর 
ৃষ্াস্ত অনেক সংগ্রহ কর] যাইতে পারে) পরস্ত তাহাঁর প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত 

উদাহরণেই পাঠকধুন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় 

না, এবং তিলোতমায় ষে পদের গ্রারস্তে বা মধ্যে যে মকল বিরাঁম আছে, তাহা 

কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে । দত্বজ লেখেন-- 
“এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর, 

কেন গে বসিয়া আজি, কহ পদম্মাসন1, 

বীণাপাঁণি! কবি, দেবি, তব পদানুজে, 

নমিয়। জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !” 
এই পাঁদ-চতুষ্টয়ের তৃতীয় পানের “বীণাপাঁণি* পদে অর্থ শেষ হুইয়াছে। 

কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই) যেহেতু তিলোত্রমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, 
তাহার লক্ষণ চতুর্দিশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে ধতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই 

ছন্দের রক্ষা] মানিতে হইবে। সেই লক্ষণীস্থসাঁরে পস্থানে)” “আজি “দেবি” ও 

“তোমা” পদের পর যতি আছে; সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায়; 

বীণাপাণি শবের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। ষগ্যপি এই 

নিয়মের অন্তথায় অষ্ট্মাক্ষরের পর যতি না থাকে, তাহা হইলে কাঁব্যকর্তীকে 

ধতি-তঙ্গ-দোঁষ ম্বীকার করিতে হইবে । এক পদে চতুর্দশাক্ষবের অধিক বা। অন 
থাকে, তাহ] হইলে তাহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়। 

প্রন্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম শ্বতত্ত্র। সামান্য পয়ারের স্তায় ইহা পাঠ 

করিলে, অর্থেরও অস্থতব হুইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। 
ধাহার! ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহার] যে প্রকারে মিল্টন কবি কৃত 
“পারাভাইন্ লষ্ট' নামক কাঁব্য পাঠ করেন, তদ্রপে ইহার পাঠ করিলে মিদ্ধকাম 
হইবেন। অন্যের প্রতি বজব্য যে, তাহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুরদশাক্ষরে যতি 
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রাধিয়।, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ ঘতি রাঁখিলেই তিলোতমা-পাঠে সখী হইতে 

পারিবেন। ফলতঃ, ষে প্রকারে বিরামচিহ্াগসারে গন্ভ পাঠ কর] যায়, সেই 

প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়) কেবল ইহার বিরাঁম-চিহ্ন ব্যতীত 

ছন্দের ছুই তি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 
তিলোত্বমার ছন্দ ও ষতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও 

কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদ্দিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর! কর্তব্য ।'.'এ স্থলে এইমাত্র বলিলে 

হয় যে, দৃত্বজ্ঞর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমর] পূর্বে ষে প্রশংসাঁবাদ করিয়াছিলাম, 
তাহ] সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে । তিলোত্বমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ 

কর] যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হুয়। সর্বত্রই স্থচারু- 

রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে । এ ভাব সকল দত্তজ 

তুবনবিখ্যাত কাঁপিদাল, ভবভৃতি, হোঁমর্, মিল্টন্ প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের 

বচন! হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভায়াঁয় তাহার বিভাঁষণে দত্তজ কেবল 

অন্বাঁ্দ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই ; তীহাঁর মন হইতে অন্যের ষেকোন ভাব নিঃস্থত 

হইয়াছে, তাহাই তীহার স্বাভাবিক কল্পনাবুত্তির কৌশলে নৃতন অবয়ব ধারণ 
করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া! অনাদরণীয় বোধ হয় না) প্রত্যুত, সকলই হচ্য, 

দীধিময় ও গ্রীতিকর অন্থভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, হিলোত্বমা অতি 

প্রসিদ্ধ হইবেক ন1। তত্রাপি, পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি 
অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্বীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোঁল 
পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকম্মীকে ভূমগ্ডলের প্রাস্তভাগে প্রেরণ করাঁয় কেহ কেহ 

আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে যী, মনসা, স্থভচনীর 
উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা 

র্কেশ্টা। তিলোত্বমাকে “সতী” বলিয়া বর্ণন! দুষিত মাঁনিতে হয়। পবস্ত, এ সকল 
আপত্তিসত্বেও আমর! মুক্তকণে শ্বীকাঁর করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার 
প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সদয় কাব্যান্থরাগীর] ইছার পাঠে 

অবস্তই বিশেষ সন্ত প্র হইবেন । _“বিবিধার্থ সঙ্গ হ” শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ 

৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৮ খণ্ড । ( 'মধুস্বতি পূ. ১৪৭-৪৭ হইতে উদ্কৃত।) 
77615 0810210106 [119 511811659£ 00100 (0৪0 (116 8৫01701 /171056 
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136118911 11861010 5170014 16 116176 2120 ৪ 0115 1115 2191 90400653181] 
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রামগতি ন্যায়রত্বের 'বাঙ্গালাভাষ! ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব 

মধুস্দনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। ন্যায়রত্ব মহাশয় এই কাব্য 
“মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ” করেন। নূতন ছন্দ ও ভাঁষার বাধ] তিনি 
অতিক্রম করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন-_ 

আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই, বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না 

ষে, তিলোত্বম। রসবতী নহেন)__ ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রম, কর্ণের 

অনভ্যন্ত কর্কশায়মান নৃতন ছন্দ, দুর্ান্বয়, 'ভূষেণ' 'অস্থিরি" 'কান্তিল' 'কেলিম্' 

প্রভৃতি মাইকেলি নৃতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোঁষ প্রভৃতি কণ্টকাঁবৃত কঠিন 
ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহ। ভেদ করিয়া স্বাঁদ গ্রহণ করিতে সকলের পক্ষে 

পরিশ্রম পোষায় না।--১ম সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ. ২৮৯-৭০। 

একটি কথা আমাদিগকে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাবো 

মধুশ্দনের প্রধান লক্ষা ছিল ছন্দ; কাব্যের বিয়-বস্ত নির্ধারণ অথবা 

কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে । তীন্দরমোহন ঠাকুরকে 

লিখিত “মঙ্গলাচরণে” তাহার কৈকিয়ং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে £-- 
যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হুইল, তদ্িষয়ে আমার কোন কথাই বলা 

বাছল্য; কেন না একূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সম্ঃ পরিণত হয় না। তথাপি 

আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন লময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, 

যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্থরূপ 

নিগড় ভগ্ন দেখিয়। চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো! সে শুডকালে এ কাবা- 

রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিত্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, ষে কি ধিন্ধীর, কি 

ধন্তবা্, কিছুই তাহার কর্ণকৃহরে গ্রবেশ করিবেক না। 

আজ প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কবি 

মধুস্দন সে দিন তুল করেন নাই।* 

* এই “ভূমিকাশ্য গ্রথম সংস্করণ 'মধুস্থঁতি'র উল্লেখ করা হুইয়াছে। 



তিলোত্তমাসম্তব কাব্য 
| ১৮৭ খ্রীষ্টান মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ] 



মজলাচরণ । 

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 

মহোদয় সমীপেষু। 

বিনয় পুরংসর নিবেদনমেতত্, 

ঘে উদ্দেশে তিলোত্বমার স্যি হয়, তাহা সফল হুইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে 

হূর্্যমগ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য 

আপনাকে সমর্পণ করিলাম । মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়! ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা 

হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। 

ষে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্িষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; 

কেন না এক্ূুপ পবীক্ষা-বৃক্ষের ফল সচ্ধঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ 

গ্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্তই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে 

সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাপ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-শ্বক্ষপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া 

চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর 

মহানিত্্রায় আচ্ছন্গ থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাণ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে 

প্রবেশ করিবেক না। 

দে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্বদা সমাদৃত থাঁকিবেক, যেহেতু 
মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বদ্ধুতাগুণে যে আমি কি পধ্যস্ত উপকৃত 

হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহ! তাহার এক প্রধান অভিজান-ম্বরূপ। 

আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার গ্রতি যেরুপ স্েহভাব প্রকাশ করেন, 

আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দার। আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি 

গ্রন্থকারস্থ | 
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প্রথম সর্গ 

ধবল নামেতে গিরি হিমীদ্রির শিরে-_ 

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ; 

সতত ধবলীকৃততি, অচল, অটল; 

যেন উদ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী, 

নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোকেশ শুলীন 

যোগিকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুর্ধ, কানন, 

তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুন্তরম-_ 

অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল, 

( যেন মরকতময় কনককিরীট' ) 

না পরে এ গ্রি, সবে করি মবহেলা॥ 

বিমুখ পৃথিবীপতি পৃীম্থখে যেশ 

জিতেব্দ্রিয়! স্ুুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল, 
স্থনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে, 

কতু নাহি ত্রমে তথা! গৃগেন্দ্র কেশরা॥_ 

করীশ্বর,_গিরীশ্বরশরীর যাহার, 

শার্দিল, ভল্লুক, বনচর জীব যত-- 

বনকমলিনী কুরঙ্গিণী স্থুলোচনাঁ১ 

ফণিনী মণিকুস্তলা, বিষাকর ফণী,_ 

না যায় নিকটে তার-_বিকট শেখর ! 

অদূরে থোর তিমির গভীর গহ্বরে, 

কলকল করে জল মহাকোলাহলে, 

ভোগবতী শ্রোতন্বতী পাতালে যেমতি 

কল্োলিনী; ঘন ম্বনে বহেন পবন, 

নহাকোপে লয়রূপে তমোগুণা্িত, 
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নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্বনাশকারী ! 

দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,_ 

দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী 
সকলেরি অগম-_ছূর্গম দুর্গ যেন ! 

এ দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে, 
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন। 4 

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর 

কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা 

বীণাপাণি 1? কবি, দেবি, তব পদাম্ুজে 

প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি ! 

তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল, 

শেষের অশেষ দেহ-দেহ এ দাসেরে 

এ বাক্্সাগর আমি মথি সযতনে, 

লভি, মা) কবিতামূত-_নিরুপম সুধা ! 

অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি ! 

যে শশীর স্থান, মাত? স্থাণুর ললাটে, 

তাহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে 

নিশার শিশিরবিন্দুঃ মুক্তীফলরূপে !_ 
কহ, সতি কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি 1 

কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে 

কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে, 
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে_ 

সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ? 

কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ? 

কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম) সুবর্ণ আলয়, 

প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর 
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা, 
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি-_ 
উভয় উজ্জলতর উভয়ের তেজে? 

কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন? 
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কোথ। পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ? 

কোথ। সে উর্বশী, রূপে খষি-মনোহরা, 
চিত্রলেখা জগংজনের চিত্তে লেখা, 

মিশ্রকেশী- যার কেশ, কামের নিগড়, 

কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ? 

কোথায় কির? কোথা বিদ্াধরদল ? 

গন্ধবর্ব__মদনগর্বব খব্ব যার রূপে? 
চিত্ররথ-_কামিনীকুলের মনোরথ-_ 

মহারথী? কোথা বজ, ভীমপ্রহরণ! 
যাঁর দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে, 

দেব-কলেবর কাপে করি থর থর; 

ভূধর অধীর দদা, চমকে ভূবন 
আতঙ্কে? একোথা সে ধনু, ধনুঃকুলরাজা 

আভাময়, যার চারু-রত্ব-কান্তিছটা 

শোভে গো গগনশিরে ( মেঘময় যবে ) 

শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃধীকেশকেশে ! ? 
কোথায় পুক্ষর, আবর্তক-_ঘনেশ্বর ? 

কোথায় মাতলি বলী1 কোথা সে বিমান, 
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে 

গতি, ভাতি-_-উভয়েতে তড়িং লাঞ্চিত ? 

কোথায় গজেন্্র এরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ 

হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি? 

কোথায় পৌলোমী সতী, অনস্ত-যৌবনা, 

দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী, 
৬ 

দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী, 

আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু, 

কামদ বিধাতা। যথা, যার পুত পদ 

আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী 

ধোন্ সদ! প্রবাহিণী কলকল কলে 1 

হায় রে, কোথায় আজি দে দেববিভব ! 
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হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিম1! 

দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী, 
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে, 

পূরিয়াছে ব্বর্গপুরী মহাকোলাহলে, 

বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি। 

যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস 

বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল, 

প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি, 

বস্ুধার কুস্তল হইতে লয় কাড়ি 

সুবর্ণকুন্থম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ৮ 

যে স্ুচার শ্যামঅঙ্গ খতুকুলপতি 
গাথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি 

আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ। 

সহত্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি, 

প্রচণ্ড দিতিজ ভূজ প্রতাপে তাপিত, 
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে__ 

আকুল! পাবক যথা বায়ু যার সখা, 

সর্ববভূক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে, 

মহাত্রাসে উদ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী : 

মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে, 

করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি 

আশুগতি ; যৃগাদন শার্দ,ল, বরাহ, 
মহিষ, ভীষণ খড়ী-_অক্ষয়শরীরী, 

তন্নুক বিকটাকার, ছুরস্ত হিংসক 
পালায় ভৈরবরবে, ত্যাজি বনরাজি 7 
পালায় কুরজ রজরসে ভঙ্গ দিয়া, 

ভুজঙ্, বিহলগ, বেগে ধায় চারি দিকে 7 

মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ, 

৫ জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে !৮ 
অব্যর্থ কুলিশে ব্যথ দেখি সে সমরে, 
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পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী 
পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে 
জিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোঁরগ যেন ! 
পালাইল। যক্ষনীথ ভীম গদ। ফেলি, 

করী যেন করহীন ! পালাইল] বেগে 

বাতাকারে মৃগপুষ্ঠে বায়কুলপতি ; 

জরজর-কলেবর, ছুষ্টাস্থর-শরে 

পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন 
মহাঁরঘী; পালাইল] মহিষ বাহনে 

সর্বঅস্তকারী যম, দস্ত কড়মড়ি, 

সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড__ব্যর্থ এবে রণে। 

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি , 

জয় জয় নাদে দৈত্য ভূবন পুরিল। 

দৈববলে বলী পাপী, মহ! অহঙ্কারে 

প্রবেশিল ত্বর্গপুরী-কনক. নগরী,-- 

দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল! 

4 হায় রে, যে রতির মৃণা-ভুজপাশ, 
(প্রেমের কুনুম-ডোর, ) বাধিত সতত 

মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন 

বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে 

দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া । 

সুন্দ উপস্থুন্দাম্ুর, স্থুরে পরাভবি, 

লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভমণ্ডল; 

উর্বঝধি ক্রোধানল পশি যেন জলে, 

আালাইল জল্শ্বরে, নাশি জলচরে । 

তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে, 

কিবা নরে, কি অমরে 1 বোধাগম্য তুমি 

ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি 

হিমাচলে মহাবল চলিল। একাকী ৮ 

যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দয় কিরাত 
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লুটিলে কুলায় তার পর্বত-কন্দরে, 

শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া, 

আকুল বিহঙ্গ, তুঙ-গিরি-শৃল্গোপরি, 

কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি - 

ধবঙ্গ অচলে এবে চলিলা বাসব। 

বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে 

মহতজনভরসা মহত যে জন। 
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি- 

প্রহারে চু্িয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা 

হৈম, শৈলরাজন্ৃত মৈনাক পশিলা! 

অতলজলধিতলে- মীন বাঁচাইতে ! 

4 যথ! ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে 

গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে 

জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে, 

ফেলাইলে তুলে কুলে, মংস্যনাথ তথা 
অসহায় মহামতি হয়েন অচল 

অভিমানে শিলাসনে বসিল! আসিয়া 

জিফু--অজিষণট গো আজি দানব-সংগ্রামে 

দাঁনবারি! মহারথী বসিলা একাকী +_ 

নিকটে বিকট বজ্জ, ব্যর্থ এবে রণে, 

কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি, 

প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী 

শিখরী সমীপে যথা ব্যথিত হৃদয়ে ! 

কনক-নিগ্মিত ধনু-_রতন-মগ্ডিত, 

( কাঁদন্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি 

যতনে সীমস্তদেশে পরয়ে হরষে ) 

অনাদরে শোভে, হায়, পর্বতশিখরে, 

৮ ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে, . 
শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি। 

শুন্য তৃণ-_বারিশূন্য সাগর যেমনি, 
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যবে খষি অগস্ত্য শুষিল। জলদলে 

ঘোর রোষে! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল 

দৈত্যকুল_-করী-অরি-নিনাদে যেমতি 

করিবুন্দ-_-নিরানন্দে নীরব সে এবে ! 

হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ ! 

হায় রে, গরিমুহীন গরিমা-নিধান ! 
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ব-দানে 

ভূষেন রজনী-সখাঁ, স্বর্ণতারাবলী, 
গ্রহরাশি, রাহ আসি গ্রাসিয়াছে তারে ! 

এবে দ্দিনমণি দেব, মৃছু-মন্দ-গতি, 

অস্তাচলে চালা ইলা ন্বর্ণ-চক্ররথ, 

বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথ। 

সাঙ্গ করি রাজ্য-কাধ্য অবনীমণ্ডলে। 

শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন, 

হুবহ বিরহকাল কাল যেন.দেখি 
সমুখে! মুদিল। আখি ফুলকুলেশ্বরী। 

এমহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হুইয়া, 

আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে, 

একাকিনী--বিরহিণী--বিষগনবদ না, 

বিধবা ছুহিতা যেন জনকের গৃহে । 
মৃুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা, / 

তারাময় সিঁথি পরি সীমস্তে সুন্দরী ; 

বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঠ 

চক্দ্রিমার রজ?কাস্তি কান্তিল সবারে। 

শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণ 

কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা 

ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী 

কু না পরশে যারে । উতরিলা ধারে, 

বিরাম-দায়িনী নিদ্রা_রজনীর সথী__ 

কুহকিনী স্বপ্রদেবী স্বজনীর সহ। 
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বস্থুমতী সতী তার চরণকমলে, 

জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা । 
আইল। রজনী ধনী ধবল-শিখরে 

ধীরভাবে, ভীম। দেবী ভীম পাশে যথা 

মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদাবসনা 

শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা । 

ধরি পাদপন্নযুগ করপদ্মযুগে, 

কাদিয়। সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা 

দেবনাথে। 4 অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে, 

শৌভিল, শিশির যেন শতদল-দলে, 

জাগান অরুণে যবে উষা সাজা ইতে 

একচক্ররথ, খুলি স্বুকমল-করে 

পূর্বাশার হৈম দ্বার 1 আইলেন এবে 
নিদ্রীদেবী, সহ ব্বপ্স-দেবী সহচরী, 

পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি । 
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি, 

আসি উততরিল1 দৌোহে যথা বজ্রপাণি; 

কিন্ত শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে, 

নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাড়াইলা, 

নুকিস্করীবৃন্ন যথা নরেন্দ্র সমীপে 

দাড়ায়,--উজ্জ্বল স্বণপুতলীর দল। 

হেরি অস্তুরারি দেবে শোকের সাগরে 

মগ্ন) মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,_ 

কাদিতে কাদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি, 

সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিল 7 

“হায় সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা ? 

দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবৈর পতি, 

এই শিলাময় দেশ__অগম, বিজন, 

তয়ঙ্কর__মরি! একি সাজে লো উহারে ? 
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে, 
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মন্দীকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে 

প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে 
মরুভূমে ?"কার বুক না ফাটে লে! দেখি 
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে [৮৮ 

কহিতে কহিতে দেবী শর্ধ্বরী সুন্দরী 

কাদিয়া তারা কৃস্তলা ব্যাকুল! হইল ! 
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে, 

ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা টি 

অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি! 

শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে 

উত্তর করিল] সতী অমুতভাষিনী, 

মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী 
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুপ্ত পূরিলা 7 

“যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে; 

বিধির নির্ধন্ধ কিন্ত কে পারে খগ্ডাতে ? 

আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ, 

কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি, 

এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া । 

ডাক তুমি, হে স্ব্জনি, মলয় পবনে ; 

বল তারে স্থসৌরভ আশু আনিবারে ; 
কহ তব সুধাংগুরে সুধা বরষিতে। 

যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি, 

ও সহঅ আখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে । 
গড়ক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী-_ 
মুগাক্ষী, পীবরস্তনী, স্বাবিস্ব-অধরা) 

স্থশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী ; 
বেড়,ক দেবেন্দ্রে স্থজি মায়ার নন্দন ; 
মায়ার উর্বশী আসি, ন্বর্ণবীণ। করে, 

গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চন্বরে ; 

রস্তা-উরু রন্তা আসি নাচুক কৌতুকে । 
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যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর, 

নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা 

কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি 

দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোম! দোহে, 

সাধিতে এ কাধ্য মোর! করি প্রাণপণ 1” 

তবে নিশি, সহ নিদ্রা স্বপ্ন কুহকিনী, 

হাত ধরাধরি করি, বেড়িল| বাসবে-_ 

স্বর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি 

দোলাইল৷ প্রাণপতি মদনের গলে ! 

ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে, 

ধার যত তন, মন্ত্র ছিটা, ফোটা ছিল, 

একে একে লাগাইল! ; কিন্ত দৈবদোষে, 

বিফল হইল সব; যামিনী অমনি, 
. চঞ্চল বিম্ময়ে দেবী, মৃদু, কলম্বরে,__ 

একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি 

কুহরে নিবিড় বনে-কহিতে লাগিল! ৮ 
“কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি ! 

কেব! জিনে ত্রিভূুবনে আমা তিন জনে 1 

চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে! 

সাগর মাঝারে, কিন্বা গহন বিপিনে, 

রাজসভা। রণভূমে, বামরে, আসরে, 

কারাগারে, ছঃখ, সুখ, উভয় সদনে, 

করি জয় ব্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, আমরা; 

কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।” 

শুনি স্বপ্নদেবী হাসি-_হাসে শশী যথা_ 

কহিল! শ্যাম] স্বজনী রজনীর প্রতি; 

“মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি? 

দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমছুহিতা৷ 
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে 
এ জ্বলস্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ, 
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যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী। 

4হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি, 

তরুবর, শূঙ্গধর সমীপে, বিলাপি 

চাহে কাস্তে সীমস্ত্িনী, বিরহবিধুরা। 
্রাস্তি-দূত। সহ সতী ভ্রমেন জগতে, 
শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনি ত্বজনি, 

যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব ।” 

যাঁও বলি আদেশিল! শশাস্করঙ্গিনী। 
চলিল। স্বপনদেবী নীলাশ্বর-পথে-- 

বিমল তরলতর পে আলো করি 

দশ দশ; আশুগতি গেল! কুহকিনী, 

ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে । 

গেল! চলি স্বপ্রদেবী মায়াবী সুন্দরী 

দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ 

বসিল। ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভ!! 
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে, 
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে ! 
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী, 

আকাশের পানে দ্োহে চাহিতে লাগিলা, 

হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে 
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে ! 

আচন্থিতে পূর্বভাগে গগনমগ্ডল 

 উজ্ভ্রলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা, 

ঠেলি ফেলি ছুই পাশে তিমির-তরঙ্গ, 
: উঠিল অন্বর-পথে ; কিন্ব। তিষাম্পতি 

অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে 

উদয় অচলে আসি দরশন দিল] । 

শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মগুল 

শোভিল আকাশে, যেন রপ্নের ছটা 

নীলোতৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি 
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স্বর্ণের রেখা লেখা বক্র চক্ররূপে । 

এ নুন্বর প্রভাকর পরিধি মাঝারে, 

মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ? 

কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি, 

কেমনে মানব আমি চাব ওর পানে? 

রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ! 

এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী। 

চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে, 

নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা, 

কিন্বা মাধবের বুকে কৌন্তত রতন । 

দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে, 

গুজ। ছলে বসে তথা_ সুখের সদন । 

কাঞ্চন-মুকুট শিরে--দিনমণি তাঁহে 

মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে 
বেশী, কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া 

গড়েন নিগড় সদ বাধিতে বাঁসবে ! 

স্ত-যৌবন দেব, বসস্ত যেমনি 

সাজায় মহীর দেহ, সুমধুর মাসে, 

উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত 

অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ ! 

অলিপংক্তি, - রতিপতি-ধনুকের গু৭ 

সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে 

কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে 

নীরব !- হায় রে মরি! এ তিন ভূবনে 

কে পারে ফিরাতে আখি হেরি ও বদন ! 

পল্াগ-ধচিত, পল্পের পর্ণ সম 

পবন ;সু-অঞ্চলে জলে র্াবলী 

বিজলীর ঝল। যেন অচঞ্চল সদা ! 1 

সে আচল ইন্দ্রাীর গীনস্তনোপরি * 

ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা 
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বসস্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে ! 
ভূবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাঁসনে, 

আইলা অশ্বরপথে মুছ্মন্দগতি,_ 

নীলামু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে 

যথা রম] স্বুকেশিনী কেশববাসনা 

স্ুরাস্থর মিলি যবে মথিল। সাগরে ! 

হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে? 

অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক, 

এ হেন কোমল ফুলে বাসা কিরে তোর-_ 

সর্ববভূক সম, হায়, তুই ছুরাচার 

সর্ববভূক্ ? শৃঙ্মার্গে কাদেন বিষাদে 
একাকিনী স্বরীশ্বরী ! চল, ঘনপতি ! 

ঘন-কুলোত্বম তুমি, উড দ্রুতবেগে । 

তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে 

ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে 
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে 
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব স্ুমতি ! 
আইল পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি, 

তেজোরাশি-বেগিত ; নাদিল জল্ধর ; 
সে গভীর নাদ শুনি, আকা শসম্ভবা 

প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিল৷ তারে 

চারি দিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্বত, 

নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরা, 

সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পুরিল সবারে । 

চাঁতকিনী জয়ধ্বনি করিয়। উড়িল 

শৃন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা 

বিরহবিধুর! বালা, ধায় তার পানে । 

নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী স্থখিনী ; 

প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ; 

বলাকা, মালায় গাথা, আইলা ত্বরিতে 
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যুড়িয়া আকাশপথ ; স্থুবর্ণ কন্দ্পী__ 

ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী, 

মাথা তুলি শৃন্তপানে চাহিয়া হাসিল; 

গোঁপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি, 

চাহে গে নিকুগ্ধপানে, যবে ব্রজধামে, 

দাড়ায়ে কদশ্বমূলে যমুনার কুলে, ) 

মৃদুত্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি। 

ঘনাসন ত্যজি আশু নামিল। ইন্দ্রাণী 

ধবলের পদদেশে । একি চমৎকার? 

প্রর্ভীকীর্ণ, তেজোময় কনকমগ্ডিত 

সোপান দেখিল৷ দেবী আপন সম্মুখে 
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি 

গড়ি যেন বিশ্বকন্মা স্থাপিলা সেখানে । 

উঠিলেন ইন্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি 

ধবল শিখরে সতী । আচন্বিতে তথা 

নয়ন-রঞ্জন এক নিকুণ্জ শোভিল। 

বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে, 

বনরত্ব, মধুর সর্ববন্থ, স্মরধন, 

বিকশিয়! চারি দিকে হাসিতে লাগিল-__ 

নীল নতস্তলে হাসে তারাদল যথা। 

মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি 

মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা; 

. বসন্তের কলক গায়ক কোকিল 

বরষিলা স্বরস্ুধ। ; মলয় মারুত-_ 

ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ__ 

প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে 

প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিল; 

ছুটিল মৌরভ যেন রতির নিশ্বাস, 
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী * 

পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে 
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বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ, 
মঞ্জরিত ব্রততীর বান্ুপাশে বাঁধা, 

দীড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা; 

শত শত উৎস, রজস্তত্তের আকারে 
উঠিয়৷ আকাশে, মুক্তাফল কলরবে 
বরষি, আন্ত্রিল অচলের বক্ষুস্থল। 

সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া, 
স্মজিল সত্বর এক রম্য সরোবর 
বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল 
নলিনী, ভূলিয়৷ ধনী তপন-বিরহ 

ক্ষণকাল ! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী, 

স্থখের তরঙ্গে রে ফুটিয়া ভািল! 

সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ, 
সৃতরল জল্দলে কান্তি রজতেজে, 

শোভিল পুলকে-__যেন নৃতন গগনে ! 
. অবিলম্বে শহ্বরারি-সখা খতুপতি 

উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী ।__ 
কার সঙ্গে এ কুঙ্জের দিব রে তুলনা ? 

প্রাণপতি সহ রতি তুঞ্জে রতি যথা, 
কি ছার সেকুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে। 
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে 

শোভে যে নিকুঞ্জবন__যথা প্রতিধ্বনি, 
বংশীধবনি শুনি ধনী-__-আকাশছুহিতা_ 

শিখে সদ! রাধানাম মাঁধবের মুখে, 

এ কুঞ্ধের সহ তার তুলন! ন! খাটে। 

কি কহিবে কবি তবে এ কুঙ্জের শোভা ? 

প্রমদার পাদপদ্ন-পরশে অশোক 
সুখে প্রন্থনের হার পরে তরুবর ; 
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে, 
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে, 
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ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু 
হরষে, নাগর যথ] প্রেমলাভ আশে ধা 

+ কিন্ত আজি ধবলের হের বাজি-খেলা । 
অরে রে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি) 

হেরি এ নারীন্দু-পদ-অরবিন্-যুগ, 

: আনন্দ সাগর-নীরে মজিলি কি তুই? 

স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে, 
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া, 
মীতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি? 

ত্যজি ভম্ম, চন্দন কি লেপিল। দেহেতে ? 

ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ব কঠমালা 
পরিল! কি নীলকঞ্ে, নীলক ভব ?__ 

ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে ! 
প্রবেশিলা কুপ্তবনে পৌলোমী সুন্দরী ; 

1অলিকুল বন্কারিয়া বাঁকে বাঁকে উড়ি, 

মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া, 
বেড়িল বাসব-স্ৃং-সরসী-পদ্মিনীরে, 
স্বর্গের লভিতে সুখ পুরা যথা 
বেড়ে আসি দৈত্যদল! | অদূরে সুন্বরী 

মনোরম পথ এক দেখিল! সম্মুখে । 
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী, 

মুকুলিত-ুবর্ণ-লতিকা -বিভূষিত, 
কীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার 

চকমকি! দেবদার-_শৈলশৃ্প যথ। 

উচ্চতর; লতাবধূ-লালসা রসাল, 

রসের সাগর তরু ; মৌল- মধুক্রম ; 

শোভাঞ্জন__জটাধর যথা জটাধর 

কপন্দা; বদরী-_যার সিপ্ধ তলে বসি, 

দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে 

কহেন মধুর স্বরে, ভূবন মোহিয়া, 
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মহাভারতের কথা! কদন্ব সুন্দর-__ 

করি চুরি কামিনীর স্থুরতি নিশ্বাস 
দিয়াছে মদন যার কুস্থম-কলাপে, 

কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী, 

তার কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন ! 
অশোক- বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি) 

লোহিত বরণ আজ প্রস্থন যাহার 

যথা বিলাগীর জাখি ! শিমূল-_বিশাল 
বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রবী 

শোণিতার্ড! সুইস্দী, তপোবনবাসী 
তাপস; শল্মলী ; শাল; তাল, অভ্রভেদী 

চুড়াধর ; নারীকেল, যার স্তনচয় 

মাতৃদৃপ্ধনম রসে তোষে তৃষাতুরে 

গুবাক 7 চাঁলিতা; জাম, সুভ্রমররূগী 
ফল যার; উদ্ধশির তেঁতুল; কাঠাল, 

যার ফলে স্বর্ণকণ। শোভে শত শত 

ধনদের গৃহে যেন! বংশ, শতচুড়, 
যাহার ছুহিতা বংশী, অধর-পরশে, 

গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে! 
খঙ্জুর, কুস্তীরনিভ ভীষণ মূরতি, 
তবু মধুরসে পূর্ণ! /সতত থাকে রে 

স্ুগুণ কুদেছে ভবে বিধির বিধানে ! £ 
তমাল-_কালিন্দীকুলে যার ছায়াতলে 

সরস বসন্তকালে রাধাকাস্ত হরি 

নাচেন যুবতী সহ ! শমী-_বরাঙ্গনা, 

বন-জ্যোতসা ! আমলকী--বনস্থলী-সখী ; 

গান্তারী__রোগাস্তকারী যথা ধন্বস্তরি-_ 
দেবতাকুলের বৈদ্চ! আর কব কত? 

চলিল! দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ; 

রুণুরুণু ধ্বনি করি কিন্কিণী বাজিল; 
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শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত, 

রতিভ্রমে ুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে 

বরষি, পৃজিল স্তব্ধে রাঙা পা তুখানি। 

কোঁকিল কোকিল সহ মিলি আরন্তিল 

মদন-কীর্ন-গান ; চলিল! বূপসী-_ 

যেখানে স্ুরাঙাপদ অপিল! ললনা, 

কোকনদকুল ফুটি শোৌভিল দেখানে ! 

অদূরে দেখিল! দেবী অতি মনোহর 

হৈম, মরকতময়, চাঁর সিংহাসন ; 

এ তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি, 

আলিঙ্গিয়া পয়স্পরে, প্রসারে কৌতুকে, 

নবীন পল্পবছত্র, প্রবালে খচিত, 

বেষ্টিত মাণিকরূণী মুকুলঝালরে ; 

নুপ্ত গীতাম্বর-শিরে অনস্ত যেমতি 

( ফণীন্্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে | 4 
চাঁরি দিকে ফুটে ফুল; কিংশুক, কেতকী 

ন্মর-গ্রহরণ উভে; কেশর সুন্দর 

রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে, 

ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা) 

পাটলি-_-মদন-তৃণ, পূর্ণ ফুল-শরে ; 

মাধবিকা যার পরিমল-মধু-আশে, 

অনিল উন্মত্ত সদা; নবীন মালিক. 

কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ-- 

গন্ধের আকর, গদ্ধ-মাদন যেমতি; 

চম্পক-_যাঁহার আভা দেবী কি মানবী, 

কে না লোভে ত্রিভুবনে 1 লোহিতলোচন! 
জবা-_মহিষমন্দ্রিনী আদরেন যারে; 

বকুল-_ আকুল অলি যার স্থুসৌরতে ; 
কদস্ব__যাহার কাস্তি দেখি, সুখে মজি, 

রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা) 
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রজনীগন্ধা _রজনী-কুম্তল-শোভিনী, 

শ্বেত, তব শ্বেততুঁজ যথা, শ্বেতভূজে ! 

কণিকা__কোমল উরে যাহার বিলাসী 

( তপন-তাপেতে তাগী ) শিলীমুখ, সুখে 

লভে সুবিরাম, ষথা বিরাজেন রাজা 

সপট্র-শয়নে ; হায়, কণিকা অভাগা 
বরবর্ণ বৃথা যার দৌরভ বিহনে, 

* সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন ! 
কামিনী-_যামিনী-সঘী, বিশদ-বসনা 

ধুতুরা যোগিনী থা, কিন্তু রতি-দূতী, 

রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত! 
পলাশ-_প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে 

ঝলুকে যে ফুল ব্নস্থলী-কর্ণ-মূলে ; 
তিলক-_ভবানী-ভালে শশিকল। যথা 

সুন্দর | ঝুমুকাঁ_যার চারু মৃত্তি গড়ি 
স্থবর্ণে, প্রমদ! কর্ণে পরে মহাদরে !-_ 

আর আর ফুল ষত কে পারে বগিতে? 
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী 

শোঁভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি, 
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী 7 

পর্বতহুহিতা সবে কনক-পুতলী, 

কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট, 
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না, 
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী 

ইন্দিরা! কাহার করে হৈম ধৃপদান, 
তাহে পড়ি গম্ধুরস, কুন্দুরু, অঞ্রু, 

গন্ধামোদে আমোদিছে ন্থনিকুঞ্জবন, 
যেন মহাত্রতে ব্রতী বসুন্ধরাঁপতি 
ধবল, ভূধরেশ্বর ! কার হাতে শোতে 

স্বর্থালে পান্ঠ অধ্্য ; কেহ ব1 বহিছে 
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মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি, 

কেহ বা চন্দন, চুয়া, কন্তবরী, কেশর, 

কেহ বা মন্দারদাম-_তারাময় মালা ! 
মুদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি; 
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে 

ধরি বীণা» বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি ; 

কামের কামিনী সমা কোন বাম! ধরে 

রবাব, সঙ্লীত-রস-রল্িত অর্ণব ; 

বাজে কপিনাশ-_ছুঃখনাশ যাঁর রবে; 

সপ্তত্বরা, স্থমন্দিরা, আর যন্ত্র যত 3 

তম্বুরা__অন্বরপথে গম্তীরে যেমতি 
গরজে জীমৃত, নাচাইয়। ময়ূরীরে | 

দেখিয়া! সতীরে, যত পার্বতী যুবতী, 
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা॥ 

যথা যবে+আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা, 
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-ছুহিতা 
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী, 
সহ মহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে, 

নাচেন গায়েন সুখে ! হেরিয়া শচীরে 

অচিরে পার্ববতীদল গীত আরম্তিলা। 

“স্বাগত, বিধুবদনা। বাসব-বাঁসন। ! 

অমরাপুরী-ঈশ্বরি ! এ পব্ধত-দেশে 
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে, 

ধবল অচল আজি অচল হরষে ! 

শৈলকুল-শক্র শত্রু, তব প্রাণপতি; 

কিন্ত যুথনাথ যুঝে যুখনাথ সহ-_ 

কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্কে রত। 
আইস, হে লাবণ্যবততি, ছুহিতা। যেমতি, 

আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে, 

কিম্বা বিহঙ্গিনী যথ। বিপদের কালে, 
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বহুবাহু তরু-কোলে ! ধার অন্বেষণে 

ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি-- 

দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে !” 
নীরবিল৷ নগবালাদল, অরবিন্দ- 

ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে, 

নন্দনকাননে যেন, দেখিল। বাসবে । 

অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে, 

চলিল! দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী, 

প্রেম-কুতৃহলে ; যথা বরিষার কালে, | 

শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে 

কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে, 
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙিণী । 

যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি, 

উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে 

পৌলোমীর পদ-শব্দ-_চির পরিচিত__ 
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাঁগমে ! 
উন্মীলিল। আখগুল সহত্র লোচন, 

যথা নিশী-আবসানে মানস-মুসরঃ 

উন্মীলে কমল-কুল ; কিন্বা যথা যবে 

রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদগতি, 

খুলিয়া ভযুত আখি গগন কৌতুকে 
সে শ্যাম বদন হেরে-_ভাসি প্রেম-রসে ! 

বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি 

বাধিল প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে 

যতনে, রতনাকর শশিকল। যথা, 

যবে ফুল-কুল-সথী হৈমময়ী উষা 
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে ! 

“কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?”-_ভাসি নেত্রনীরে 

কহিতে লাগিল! শচী--দারুণ বিধাঁত। ধ 

হেন বাম মোর গ্ররতি কিসের কারণে ? 
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কিন্তু এবে, হে রমণ হেরি বিধুমুখ, 

পাশরিল দাসী তার পূর্বহুঃখ যত ! 

কিছার সে স্বর্গ? ছাই তার সুখভোগে ! 
4এ অধীনী স্খিনী কেবল তব পাশে !%. 
বাধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর, 
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঁঘ যগ্তপি 

শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে! 

আমি হে তোমারি, দেব /_-কাদিয়া কাদিয়া) 

নীরবিল। চন্দ্রাননা অশ্রুময় আখি ;-- 

চুম্বিলা সে সাশ্রু আখি দেব অস্থুরারি 
সোহাগে, হুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল 

উজ্জল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে ! 
“তোমারে পাইলে, প্ররিয়ে, স্বর্গের বিরহ 

ছুরহ কি ভাবে কতু তোমার কিন্কর? 
তুমি যথা” স্বর্গ তথা !”-_কহিলা স্থুম্বরে, 
বাঁসব, হরষে যথা গরজে কেশরী 

কৃশোদর, হেরি বীর পর্ধত-কন্দরে 

কেশরিণী কাঁমিনীরে কহিল] স্বমতি,_ 

“তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি ! 

কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা ! 

কোথা জলনাঁথ ? কোথা অলকার পতি! 
কোথা হৈমবতীমুত তারকমুদন, 

শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ? 

কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা 

ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি £” 

উত্তর করিলা দেবী পুলোম-ছুহিতা_ 
মৃগাক্ষী, বিশ্ব-অধরা, পীনপয়োধরা 

কশোদরী ;-“মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি 

দেখা মোর শুন্য মার্গে স্বপ্রদেবী সহ! 
পুফরের পৃষ্ঠে বি, সৌদামিনী যেন, 

৬২৫---৬৫৪ 
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ভ্রমিতেছিন্থু এ বিশ্ব অনাথ হইয়া, 

স্বপ্ন মোরে দিল, নীথ, তোমার বারতা ! 

সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা, 

ব্রহ্ম লোকে ম্মরে তোমা ; চল, দেবপতি, 

অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !” 

শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি 
স্মরিল। বিমানবরে ; গন্ভীর নিনাদে 

আইল রথ, তেজপুঞ্জ, সে নিকুগ্জবনে | 
বসিল। দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে । 

উঠিল আকাশে গঞ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান, 

আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা 

স্ুধানিধি সহ স্মধা বহি সযতনে। 

ইতি শ্রীতিলোত্বমাসস্তভবে কাঁব্যে ধবল-শিখরে। নাম 

প্রথম সর্গ। 



দ্বিতীয় সর্গ 

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি 

অকিঞ্চন? যেছৃল্লভ লোক লভিবারে 

যুগে যুগে যোগীন্্র করেন মহা৷ যোগ, 

।কেমনে, মানব আমি, ভব-মীয়াজালে 
আবৃত, পিপ্ররাবৃত বিহঙ্গ যেমতি, 

যাইব সে মোক্ষধামে % ভেলায় চড়িয়া, 

কে পারে হইতে পার অপার সাগর ? 

কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি, 

তব বলে বলী যে, মা কি অসাধ্য তার 

এ জগতে ? উর তবে উর পদ্মালয়! 

বীণাপাণি ! কবির হ্ৃদয়-পল্মাসনে 

অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী-_ 
হৈমবতী কিন্করী তোমার, শ্বেতভুজে, 

আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি। 
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে, 

তোমার প্রসাদে, মাত১ এ ভারতভূমি 

শুনিবে, আনন্দারবে ভাসি নিরবধি, 

এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি ! 

উঠিল অস্বরপথে হৈম ব্যোমযান 

মহাবেগে, এরাবত সহ সৌদামিনী 
বহি পয়োবাহ যথ! +প্থ-চূড়া-শিরে 
শোভিল দেব-পতাঁকা, বিদ্যুৎ আকৃতি, 

কিন্তু শাস্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে__ 
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি, 

অচলা' চপল তারে ভাবি, দ্রুতগামী 

জীমূত, গম্ভীরে গজ্জি, লভিবার আশ্রে 
সে সুরসুনদরী, যথা যসস্থলে, 
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রাজেন্দ্রমগুল, ব্বয়ম্বরা-বূপবতী- 

রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া, 
বেড়ে তারে, জরজর পঞ্চশর-শরে ! 

এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া। 

হেরি দূরে সে স্থকেতু রতনের ভাতি; 

কিন্ত দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে, 

সিহরি অন্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল 

অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে__ 

আনন্দময়-মদন-ভ্তন্দন যেমনি | 

অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে 

মন্মগতি 3 কিন্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে 

কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে ! 

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি 

চালাইল। দেবযান ভৈরব আরবে; 

শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত-_ 

ভীষণ মূরতিধর-- রুষি হুষ্কারিল 
চারি দিকে ; চমকিল জগত ! বাস্ুবি 

অস্থির হইল! ত্রাসে ! চলিল বিমান 7 

কত দুরে চন্দ্র-লোক অন্বরে শোভিল, 

রজদ্বীপ নীলজলে । সে লোকে পুলকে 

বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন, 

কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা, 

মদন রাজার বধু, দেব সুধানিধি 
সুধাংশু। বরবণিনী দক্ষের তুহিতা- 
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম 

চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে-_ 
রূপের আভায় মোহি রজ্নীমোহনে | 

হেম হন্ট্যে-দিবানিশি যার চারি পাশে 

ফেরে অগ্রিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর-__ 

বিরাজয়ে সুধা, যথা! মেঘবর-কো!লে 
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চপলা, ব| অবরোধে যথা কুলবধূ-_ 

ললিতা, তৃবনঞ্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ; 
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি, 

হেরি ত্রিদিবের ইন্জ্রে দূরে, প্রণমিলা 
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন 

নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি 

ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ, 

বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারতে । 

এড়াইয়া চন্্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে 

উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী 

গগনে । কনকময়, মনোহর পুরা, 
তার চারি দিকে শোভে,_মেখলা যেমতি 

আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে 

হরষে পসারি বাহু,_রাশিচক্র ; তাহে 

রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে 

একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর । 

অরুণ) তরুণ সদ, নয়নরমণ 

যেন মধু কাম-বধু,_যবে খতুপতি 

বসন্ত, হিমাস্তে, শুনি পিককুলধবনি, 

হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে, 

কাতর বিরহে তার,_বসেছে সম্মুখে 
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা 

নলিনীর স্থখ দেখি ছুঃখিনী কামিনী 

বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া”_ 

সপতীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে? 

চারি দিকে গ্রহদল দাড়ায় সকলে 

নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি 

সচিব। অন্বরতলে তারাবৃন্দ যত-_ 

ইন্দীবর-নিকর-_অদুরে হাসি নাচে, 

যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি, 
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নাচিত অগ্সরাকুল, যবে শচীপতি, 

স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে, 

বসিতেন হৈমাঁসনে ! নাঁচে তারাবলী 
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃছু মন্দপদে ; 

করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর 

তা সবারে, রত্বানে যথা মহীপতি 

সুন্দরী কিস্করীদলে তোষে-তুষ্ট ভাবে! 

হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা 
সসন্ত্রমে প্রণাম করিল মহামতি |__- 

এডাইয়! ভূর্ধ্যলোক চলিল বিমান। 

এবে চন্দ্র সূরা আর নক্ষত্রমগ্ডলী 

_-রজত কনক দ্বীপ অশ্বর-সাগরে - 

পশ্চাতে রাখিয়। সবে, হৈম ব্যোমযাঁন 

উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি, 

প্রভা-_হযয়স্তুর পাঁদপন্সে স্থান ধার-_ 
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী, 

রূপে মোহি অনাদি অনস্ত সনাতনে ! 

প্রভা শক্তিকুলেশ্বরী, ধার সেবা করি 

তিমিরারি বিভাবস্ু তোষেন স্বকরে 

শশী তাঁর গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি 

অন্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বস্ুধারে 

তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে 

জলদানে। ইন্ত্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী 

গীনপয়োধরা_হেরি কারণ-কিরণে, 

সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদ্দিলা, 
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদ্দিলে 

মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর 

অস্ুরারি, তুলি রোষে দম্তোলি ষে করে 

বৃত্রাস্থ্রে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে, 

সেই কর দিয়! এবে প্রভার বিভাসে 
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চমকি ঢাকিল1 আখি! রথ-চুড়া-শিরে 
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন 

[ন্বাভাগে ; যান-মুখে বিম্ময়ে মাতলি 
স্বতে শ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি 

হীনবল 7 মহাতস্কে তুরঙ্গম-দল 
মন্দগতি, ' যথা বহে প্রতীপ গমনে 

প্রবাহ! আ। 'ইল এবে রথ ব্রন্মলোকে। 

মেরু" .কনক-ম গাল কাঁরণ-দলিলে ; 

তাহে শোভে ব্রহ্মা, লাক কনক-উৎপল। 

তথা বিরাজেন ধাতাঁ- -পদতল ধার 
মুমূক্ষু কুলের ধ্যেয়_মই, মোক্ষধাম। 

অদূরে হেরিলা এবে দে বন্দ বাসব 

কাঁঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-»,কার, 

আভাময়; তাহে জলে আদিত্য আকৃতি, 

প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিক১ ₹। 

নর-চক্ষু কত নাহি হেরিয়াছে যাহা, 

কেমনে নররসন! বর্পিবে তাহারে__ 
অতুল ভব-মণ্ডলে? তোরণ-সম্মুখে 

দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈম্য-দল,_- 

সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জঙ্গনিধি 

উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে 

বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে 

বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমগুলে 

নক্ষত্র-চয়--অগণা। রথ কোটি কোটি 

স্বর্ণচক্তর, অগ্নিময়, রিপুভন্মকারী, 
বিছ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ? তৃুরগ-_ 

বিরাঁজেন সদাগতি যার পদতলে 

সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত 

গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শেভা- 

ক্ষীরসিম্ু-ফেনা যেন__অতি মনোহর । 
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হস্তী, মেঘাকার সবেং_-যে সকল মেঘ, 

স্ত্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা 
আখগুল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে 
প্রলয়ে ; যে মেঘবুন্দ মন্দ্রিলে অন্বরে, 

শৈলের পাষাণ-হিয় ফাটে মহ] ভয়ে, 

বস্ুধা কাপিয়া যান সাগরের তলে 

তরাসে! অমরকুল-_গন্ধবর্ কিন্নর, 

যক্ষ, রক্ষ, মহাঁবলী, নান। অস্ত্রধারী 

বারণারি ভীষণ দশনে, বজ-নঝে 

শক্সিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গরুড়, 

গরুতবস্ত-কুলপতি | হেন সৈম্যদল, 
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে 

বিমুখ+ আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে 

ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন 

গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী 

অকালে, নগরবাসী জনগণ যত 

নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় স্বরে 

যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে 

বজপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয় 

বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে, 

( মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা 

পারি দিতে ) তম; যবে গ্রাসে বস্ুধারে, 

( রাহু যেন ঠাদেরে ) বিহগকুল ভয়ে 

পৃরিয়া গগন ঘন কৃজন-নিনাদে, 

আসে তরুবর-পাঁশে আশ্রমের আশে ! 

এ হেন তুর্বার সেনা, যার কেতৃপরি 

জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্্র যেমতি 

বিশ্বস্তর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে, 
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি 

অন্ুরারি 1” মহৎ যে পরছুঃখে ছুঃখী, 
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৬ 

"ঠ২নিজ দুঃখে কডু নহে কাতর সে জন। 

কুলিশ চুধিলে শৃঙ্গ, শু্কধর সহে 
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া; 
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে 

ব্যথিত বারণ আমি কাদে উচ্চন্বরে 

পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাদে 

তাঁর সহ! মহাশোকে শোকাঁকুল রথী 

দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি, 

( সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে 1) 

কহিল সমুদ্র হ্বরে “হায়, প্রাণেশ্বরি। 

বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে! 
শুগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী- 

বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে 

ভিয়মাণ আভিমানে । হায়, দেব-কুলে 
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি, 

যাঁইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে, 

পাসরিতে এ গঞ্জনী? ধিক্, শত ধিকৃ 

এ দেব-মহিমী! অমরতা» ধিক তোরে । 

হায়, বিধি, কোন্ পাঁপে মোর প্রতি তুমি 

এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা 

কেন গো ভোগাও দাসে? হায় এ জগতে 

ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি 

কে অনাথ? কিন্ত নহি নিজ ছুঃখে ছুঃখী। 

স্থজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়; 

তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ 

তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ, 

এ সবার ছুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাদে। 

“ তপন-ভাপেতে তাপি পণ্ড পক্ষী, যদি * % 

বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পণশে, 

দিনকর-খরতর-কর সহা করি 
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আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী, 
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ১ হায় রে, দেবের 

আমি, ত্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন, 

রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা ? 

এতেক কহিয়া! দেব দেবকুলপতি 

নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী 
শৃম্তমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি 

পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে ! 
চলিল! দ্ব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে | 

হেথা দেবসৈন্, হেরি দেবেশ বাবে, 

অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি 

উল্লাসে, বারণ-বুন্দ আনন্দে যেমতি 

হেরি যুথনাথে | লয়ে গম্ধব্রবের দল-_ 

গন্ধবর্ষ, সদনগর্ব্ব খর্ব যার বপে- 
গন্ধরববকুলের পতি চিত্ররথ রথী 

বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি 

বেড়ে যথ। অমৃত, বা স্বর্ণ-প্রাচীর 

দেবালয় ৮ নিষ্ষোধিয়া অগ্নিময় অসি, 
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল, 

অভেগ্ভ সমরে, দ্রুত বেড়িল। বাঁসবে 

বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্র উচ্চ শিরোপরি 

ভাতিল,_রবিপরিধি উদ্িলেক যেন 

মেরু-শৃঙ্গোপরি,_মণিময় রাজছাতা, 

বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে 

রঙ্গে বাজে রণবাছ্য, যাহার নিকাণে__ 

পবন উথলে যথা সাগরের বারি-__ 

উথলে কীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব | 
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে ; 

ভালে জলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা 
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন 
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ঘুচাইয়! রতির মৃণাল-তুঁজ-পাশ, 
আসি, যথা! মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ, 

বিধিলা ( অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া 

ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জয়, 

পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে জাখি রাঙা__ 

তড়িত-জড়িত ভীমাঁকৃতি মেঘ যেন। 

আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি 
_গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-স্ৃত, 
তারকন্ুদন দেব শিখীবরাঁসন, 
ধনুর্বাণ হাতে দেব-সেনানী; আইলা 
পবন সর্ব্দমন +_-আর কব কত 
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িল। বাঁসবে, 

যথা ( নীচ সহ যদি মহতের খাটে 

তুলন। ) নিদ্রান্বজনী নিশীথিনী যবে, 

সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা, 

ৃদ্রগতি, খগ্ঠোতের ব্যৃহ প্রতিসরে 
ঘেরে তরুবরে, রত্ব-কিরীট পরিয়া 
শিরে, উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে ! 

কহিতে লাগিল তবে দেব পুরন্দর 7 

“সহশ্রেক বংসর এ চতুরঙ্গ দল 

দুব্ধার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে 

নিরস্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে 

দৈববলে ৷ দৈববল বিনা, হায়, কেবা 

এ জগতে তোঁম। সব! পারে পরাজিতে, 

অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রষ্ঠ 1 বিনা 
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি 

বিমুখিতে এ দিক্পালগণে তোমা সহ 

বিগ্রহে 1 কেমনে এবে এ দুর্জয় রিপু- 

বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জয় কেমনে 

বিনাশিবে) বিবেচনা কর, দেবদল ? 
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যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে 

আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি, 
না জানি ছ্রিদোষে, এবে! হায়, এ কান্মুক 

বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে; 
এ ভীষণ বজ্জ আজি নিস্তেজ পাবক 1৮ 
4 শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা 

অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি 

মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি, 
বিদরি সহীর বক্ষ তীক্ষ ব্ত-নখে-: 

রোষী ;-“ন! বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি 

বিধির এ লীলা ? “ফুগে যুগে পিতামহ 

এইবপে বিড়ন্বেন অমরের কুল? 
বাড়ান দ্ানবদর্প, শগালের হাতে 

সিংহেরে দিয়া লাঞ্না।” তুষ্ট তিনি তপে ৮ 
যে তাহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি 

বশীভূত ; আমরা দিকৃপালগণ যত 
সতত রত স্বকাধ্যে, লালনে পালনে 

এ ভব-মণ্ডল, তারে পুজিতে অক্ষম 

যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর, 
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে 

নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি 

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল--অতল জলতলে। + 

পরে এড়াইয়া! সবে সংসারের দায়, 

যোগধন্্ম অবলম্থি, নিশ্চিন্ত হইয়া 

তুষিৰ চতুরাননে, দৈত্যকুলে তুলি, 

ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ । কে পারে সহিতে-__ 
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান? 

এই মতে স্্টি যদি পালিতে ধাতার 

ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সব দিয়া 
মথাইলা সাগর ? অস্ুত-পানে মোরা 
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অমর; কিন্ত এ অমরতার কি ফল 

এই? হায়, নীলক্ কিসের লাগিয়া 
ধর হলাহল, দেব, নীল কদেশে ? 

জলুক জগত! ভস্ম করবিশ্ব! ফেল 
উগরিয়া সে বিষাগ্নি! কার সাধ হেন 

আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে ?” 
এতেক কহিয়া দেব সর্ব-অস্তকারী 

কতান্ত হইল! ্গাস্ত; রাগে চক্ষুদ্বয 
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন ! 

তবে সর্বদমন পবন মহাবলী 

কহিতে লাগিলা, যথা পর্রত-গহ্বরে 

হুহুস্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া 

অচলের কর্ণ ;-“যাহ1 কহিল! শমন, 

অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি 

আমা সব প্রতি বাম অকারণে সদ1। 

নাশিতে এ স্থষ্টি, গ্রলয়ের কালে যথা 
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম | কেন 1 

কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে 
সহিব এ অপমান আমরা সকলে 

অমর 1 দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত 

স্নেহ পিতামহের, নৃতন সৃষ্টি সবজি, 
দান তিনি করুন পরম ভক্তুদলে। 

এ স্ৃপ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল-আলয় 
সৌন্দর্য্যের, রত্বাগার, সুখের সদন, 
এত দিন বাহুবলে রক্ষী করি এবে 

দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নীড় 

মেঘাবৃত,--খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার । 

দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দীড়াইয়া হেথা 
এ ব্রন্ম-মগ্ডলে- দেখ সবে, মুহুর্েকে। 

নিমিষে নাশি এ স্থপ্টি, বিপুল, সুন্দর, 
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বাহুবলে__ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।” 

কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঙ্জন 

নিশ্বাস ছাড়িল। রোষে। থর থর থরে 

(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে, 

সে স্থল ব্যতীত ) বিশ্ব কাপিয়৷ উঠিল ! 

ভাঙ্গিল পব্বতচুড়া ; ডুবিল সাগরে 

তরী; ডরে মুগরাজ, গিরিগুহা ছাঁড়ি, 

পলাইল! দ্রুতবেগে ; গঞ্ভিণী রমণী 

আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিল।! 

তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম 

রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা ধাহারে 

পাঁলিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু, 

আদরে; অমরকুল-সেনানী মুরথী, 
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী, 

কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে 

সবর্ণবর্ণী উষ! সহ ভ্রমেন মারুত 

শিশিরমগ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ৮ 
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন 

মৃদু স্বরে, যথা বাঁজে মুরারির বাঁশী, 

গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুগ্জীবনে 7 
“জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায় । 

তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী 
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি 

রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে 

বলী যে অরি, সে যেন অভেগ্য কবজে 

ভূষিত; শতসহত্র তীক্ষতর শর 

পড়ে ভার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা 

বরিষার জলাসার। আমর! সকলে 

প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত, 

এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে? 
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বিধির নির্ধন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে? 

অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি, 
দুর্জয় সমরে &ৌোহে, শুন মোর বাণী, 

দুর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি, 

বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল 
আমা সব! প্রতি হেন দেব পিভামহ? 

কি কহিব আমি--দেবকুলের কনিষ্ঠ? 

সি, স্থিতি, প্রলয় ধাহার ইচ্ছাক্রমে ; 
অনাদি, অনস্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি 

তার যে, সেই স্ুরীতি। কিসের কারণে, 

কেন হেন করেন চতুরানন, কহ, 

কে পারে বুঝিতে ? এরাজা, যাহা ইচ্ছা, করে; 

প্রজার কি উচিত বিবাঁদ রাজা সহ ?”২ 
এতেক কহিয়| দেব ক্ন্দ তারকারি 

নীরবিল1। অগ্রসরি অদ্থুরাশি-পতি 
( বীর-কম্ধু নাদে যথা) উত্তর করিলা ;_ 

“সম্বর, অন্বরচর, বৃথা! রোষ আজি! 

দেখ বিবেচন। করি, সত্য য। কহিল 

কাণ্তিকেয় মহারী। আমরা সকলে 

বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন ত্বাহারি ; 

এঅধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা 

সেজনের ? দাস সদা প্রভূ-আজ্ঞাকারী। 

দানব-দমন আজ্ঞা আম! সব! প্রতি; 

দাঁনব দমনে এবে অক্ষম আমরা ;+ 

চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ। 
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর 

ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে 

শিলাময় রোধঃ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে 

ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারাএফিরি 

হীনবল ! চল মোর! যাই, দেবপতি, 
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যথ। পদ্মষোনি পঞ্মাসন পিতামহ । 

এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন, 

তিনি বিনা? হে অস্তক বীরবর, তুমি 
সর্ধ্ব-অন্তকাঁরী, কিন্ত বিধির বিধানে । 
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে, 

দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা 

অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা, 

এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে, 

বাজে দেহে, _স্ুকোমল ফুলাঘাত যেন, 

কামিনী হানয়ে যবে মু মন্দ হাসি 

প্রিয়দেহে প্রণযিনী, প্রণয়-কৌতুকে। 
ফুলশর ! তুমি, দেব, ভীম প্রভ্জন, 

ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে, 

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে 
তুমি, জলআ্রোতঃ যথা পৰ্ধত-প্রসাদে। 
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা, 

দেবদল। বাড়বাগ্রি-সদৃশ জ্বলিছে 
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে 

ক্ষত এ শরীর, দেখ, দেত্য-প্রহরণে, 

দেবেশ, কিন্তকি করি? এ ভৈরব পাশ, 

জিয়মাণ__মন্ত্রবলে মহোরগ যেন ।” 

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব ধাহার 

রত্বাগার, উত্তরিল। যক্ষদলপতি ;-- 

“নাশিতে ধাতার স্থপ্টি, যেমন কহিলা! 

প্রচেতা, কাহার সাধ্য ? তবে যদি থাকে 

এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন, 

দেব কি মানব, পারে এ কম্ম করিতে 

নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে? 
কে পারে নাশিতে তোরে, জগংজননি 

বন্ধে, রে খতৃকুলরমণি, যাহার 
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প্রেমে সদা মত্ত ভামু, ইন্দু- ইন্দীবর 
গগনের ! তারা-দল যাঁর সথী-দল ! 

সাগর যাহারে বাধে রজতুজ-পাশে ! 

সোহাগে বাস্থকি নিজ শত শিরোপরি 

বসায়! রে অনস্তে, রে মেদিনি কামিনি, 

শ্যামাঙ্গি, লক যার ভূষিতে উল্লাসে 
স্থজেন সতত ধাতা৷ ফুলরত্বাবলী 

বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে 
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্পালগণ, 

এ হেন নির্দয়? রাহ শশী গ্রাসিবারে 

ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্ত রাহু,__সে দানব । 

আমরা দেবতা-এ কি আমাদের কাজ? 

কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে 
চোরে ডরি? যদ্রি প্রিয়জন যে, মে জনে 

গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি 
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো! নীরোগে তাহারে ? 

আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি মবে। 

এযদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে 4 
( শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ধ কাঠের ঘর্ষণে 

যেমনি ) জনমে অগ্রি, সত্যদেবী যাহে 

জ্বালান গ্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ; 

কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কু নাহি ফলে 

সমুচিত ফল এ তো অজানিত নহে। 

অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা 

পিতাঁমহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?” 

কহিতে লাগিল! পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব 

অস্থুরারি ৮“পালিতে এ বিপুল জগত 

স্থজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার । 

অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন 

হইবে তক্ষক? যথা ধন্ম জয় তথা । 

4 
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অন্যায় করিতে যদি আরম্তি আমরা) 

স্থরাস্থরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ, 

জগতে? দিতিজবুন্দ অধন্মেতে রত; 

কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্ৰন, 

অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার স্থখভোগী, 

আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি 

পাপাচার 1 চল সবে ব্রহ্মার সদনে-- 

নিবেদি চরণে তার এ ঘোর বিপদ! 

হে কৃতাস্ত দণ্ডধধর, সর্ব-অস্তকারি,- 

হে সর্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে 

অজেয়, হে তারকম্দন ধনুর্ধারি 

শিখিধবজ, হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর 
শরানলে, হে কুবের, অলকার নাথ, 

পু্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর, 
ধনেশ,_আইস সবে যথা পদ্মযোনি 
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন । 

এ মহাঁ-সন্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে 

তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ স্থুর-সমাজে 

তাহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে !” 

এতেক কহিয়? দেব ত্রিদিবের পতি 

বাসব, স্মরিল] চিত্ররথে মহারথী | 

অগ্রসরি করযোড়ে নমিল! দেবেশে 

চিত্ররথ ; আশীর্ববাদি কহিলা স্ুমতি 

বজপাণি, “এ দিকৃ্পালগণ সহ আমি 

প্রবেশিব ত্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রি, 

দেবকুলাঙ্গন। যত দেবেশ্বরী সহ।” 
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর স্থুরপতি 

শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন, 

শমন, তপনন্ুত, তিমিরবিলাসী, 
ষড়ানন তারকারি, দুর্জয় প্রচেতা, 
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ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা 
ব্রহ্মপুরে মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্থিত। 

তবে চিত্ররথ রথী গন্ধবর্ব-ঈীশ্বর 

মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে, 

ধ্বনিল! সে শঙ্খবর | গলে গভীর ধ্বনি 

শুনিয়া অমনি তেজন্বিনী দেবসেনা 

অগণ্য, ছুরর্বার রণে, গরজি উঠিলা 
চারি দিকে । লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি 

উদ্দগারি পাঁবক যেন, ভাতিল আকাশে ! 

উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি 

রতনে রর্ধিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল ! 

উঠি রথে রী দর্পে ধনু টক্কারিল! 

চাপে পরাইয়। গুণ; ধরি গদা করে 
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি 
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা, 
( গরুড়-বাঁহনে যথ! দেব চক্রপাণি ) 

অশ্ব, সদাগতি সদা বাধা যার পদে! 

শৃল হস্তে, যেন শৃলী ভীষণ নাশক, 

পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুষ্কার করি, 

মাতি কীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ | 

বাজিল গম্ভীরে বাছা, যাব ঘোর রোল 
শুনি নাচে বীর-হিয়া, মরুর রোলে 

নাচে যথা ফণিবর- হুরস্ত দংশক-__ 

বিষাকর ; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি 

মহাভয়ে ! নুর-সৈগ্য সাজিল নিমিষে, 
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে 

স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী, 

আর যত স্ুরনারী ; যথা ঘোর বনে 

মহা মহীরুহব্যহ, বিস্তারিয়া বার" 
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল, 
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অলকে ঝলকে যার কুস্থম-রতন 

অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত। 
যথ! সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বস্ুধারে, 

জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈম্তদল 
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনস্ত-যৌবন। 
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল, 

অসি, অগ্নিশিখা যেন শত প্রতিলরে 

বেড়িলা স্ুচন্্রাননে চতুস্বন্ধ দল | 

তবে চিত্ররথ রথী, স্থজি মায়াবলে 
কনক-সিংহ-আমন, অতুল, অমূল, 

জগতে, যুড়িয়৷ কর, কহিল প্রণমি 

পৌলোমীরে, “এ আসনে বস্থুন মহিষা, 
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস, 

দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে ।” 

বলিল! কনকাসনে বাসব-বাসন| 

মুগাক্ষী। হায় রে মরি) হেরি ও বদন 

মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ? 

কার রে ন। কাদে প্রাণ শরদের শশি, 

হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি, 

বিষণরবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী 

নিশি আসি, ভান্ুপ্রিয়ে, নাশে স্থখ তোর! 

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী ৃ 

দেবকামিনী সুন্দরী, আমি উতরিল। 

মুহুগতি! আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী__ 
বঙ্গকুলবধূ ধারে পৃজে মহাদরে, 

মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা, 

দুরস্ত বসস্ততাপে তাপিত শরীর 

শীতল প্রসাদে ধার_মহাদয়াময়ী * 
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে 
ধাহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ, 
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ধপাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ২ 

আইলেন স্ুবচনী-_মধুর-ভাষিণী ; 
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা। সুন্দরী, 
কুপ্জরগামিনী; আইলেন কামবধূ 
রতি ; হায়! কেমনে বণিব অল্পমতি 

আমি ও রূপমাধুরী,_ও স্থির যৌবন, 
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুমখা 

নিরবধি? আইলেন সেনা স্থুলোচনা। 
সেনানীর প্রণয়িনী-_রূপবতী সতী ! 

আইল! জাহবী দেবী-_ভীম্মের জননী; 

কালিন্দী আনন্দময়ী, ধার চারু কূলে 
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাধা রাধানাথ, সদা 

ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে ! 
আইল মুরল। সহ তমস| বিমলা'_- 

বৈদেহীর সী দোহে ;_আর কব কত? 

অগণ্য সুরনুন্বরী, ক্ষণপ্রভ।-নম 

প্রভায়, সতত কিন্তু অচপল। যেন 

রত্বকাস্তিছটা, আসি বসিল। চৌদিকে; 

যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে 

শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে ! 

বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ 

রতন-আসনে ; হায়, নীরব গে। আজি 

বিষাদে! আইল! এবে বিষ্ভাধরী-দল। 

আইল উর্বশী দেবী,_ত্রিদিবের শোভা, 

ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা 

আভাময়ী। কেমনে বগিব রূপ তবঃ 

হে ললনে, বাঁসবের প্রহরণ তুমি 

অব্যর্থ! আইল চারু চিব্রলেখ। সখী, 

বিশালাক্ষী যথা লঙ্গমী-_মাধব-রুমণী | 

আইলেন মিশ্রকেশী, ধার কেশ, তব, 
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হে মদন, নাগপাশ--অজেয় জগতে । 

আইলেন রস্তা,_যার উরুর বর্তল 
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী 

কদলীর নাম রস্তা, বিদিত ভুবনে । 
আইলেন অলম্বুষা,-মহা লজ্জাবতী 

যথা! লতা! লজ্জাবতী, কিন্ত (কে নাজানে?) 

অপাঙ্গে গরল,_বিশ্ব দহে গো যাহাতে! 

আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন 

অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে 

নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব, 

নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি 

দাবানল । শত শত আসিয়! অপ্নরী, 

নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি দীড়াইলা 

চারি দিকে ; যথা যবে, হায় রে স্মরিলে 

ফাটে বুক !-_ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি 
অক্ররের সহ চলি গেলা মধুপুরে” 

শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে, 
বেড়িল নীরবে সবে রাঁধা বিলাপিনী ॥ 

ইতি শ্রীতিলোত্মাসস্ভবে কাঁব্য ব্রঙ্গপুরী-তোরণ নাম 

দ্বিতীয় সর্গ। 



তৃতীয় সর্গ 
হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভগ্রন__ 

বায়ুকুল-ঈশ্বর, _প্রচেতাঃ পরস্তুপ, 

দণ্ডধর মহারধী--তপন-তনয়-_ 
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ, 

সুরসেনানী শুরেন্দ্র_ প্রবেশ করিল! 
্রহ্মপুরী । এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ 

হিরণুয়, মৃদুগতি চলিল। সকলে, 

পদ্মাসনে পল্মযোনি বিরাজেন যথা 
পিতামহ। স্প্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়। 

চলিল! দিকৃপাল-দল পরম হরষে। 

ছুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে 
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ব-মালা, 

ফল,-_হাঁয়, কেমনে বমিব ফল-ছট1? 
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়। 

কলম্বরে গান করে পিকবরকুল 

বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী-মাঝে 

শোতে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত 

বরষি অমৃত, যথা রতির অধর 

বিশ্বময়) বর্ষে, মরি, বাঁক্য-মুধা তৃষি 

কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ সমীর-_ 

সহ গন্ধ)_বিরিঞ্চির চরণ-যুগল- 

অরবিন্দে জন্ম যার - বহে অনুক্ষণ 

আমোদে পৃরিয়া পুরী! কিছার ইহার 
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি 

বসম্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি 

সে বনমুন্দরী, সাজাইয়া তার ভন 

ফুল-আভরণে! চারি দিকে দেবগণ 
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হেরিল। অধুত হম্ম্য রম্য, প্রভাকর, 

স্থমের নগেন্দ্র যথা__অতুল জগতে! 
সে সদনে করে বাস ব্র্গপুরবাসী, 

রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস 

মাধব ! কোথায় কেহ কুন্্ম-কাননে, 

কুন্ুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণ। করে, 
গাইছে মধুর গীত; কোথায় বা কেহ 

ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে 

মঞ্জু কুর্ধে, বহে যথা গীযুষ-সলিলা 

নদী, কল কল রব করি নিরবধি, 

পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম 

নাচে সে কনকদাম মলয়-হিলোলে, 

উর্ব্বশীর বক্ষে যথ। মন্দারের মালা, 

যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত! সীমস্তিনী 

ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে 
দেব-সভা ! কাম__হায়, বিষম অনল 
অস্তরিত !-_হৃদয় যে দহে, যথা দহে 

সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়, 

উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া 

বিবেক ! ছুরন্ত লোভ--বিরাম-নাশক, 

হায় রে, গ্রাক যথা কাল, তবু সদ 

অশনায় গীড়িত | মোহ-_কুস্থমডোর, 
কিন্ত তোর শঙ্খল, রে ভব-কারাগার, 
দুঢতর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ! 

_ মদ-_-পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু, 

ফাপায় যে হৃদয়, কুরস যথ। দেহ 

রোগীর ! মাতসর্য- যার সুখ, পরদুখে, 

গরলকণ্ঠ !__এ সব হুষ্ট রিপু) যারা 
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে 
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে 
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নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত তৃজগ 

মহৌষধাগারে। হেথা জিতেক্িয় সবে, 
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা 

লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে ! 

হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রাস্তিমদে মাতি, 

ইলিল! দেবেশ-্দল মনের বেদন! 
মহানন্দে! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ 

তুলিলা স্ুৃবর্ণফুল ; কেহ, ক্ষুধাঁতুর, 
পাঁড়িয় অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিল1; 

/কেহ পান করিলা গীষুষ-মধু সুখে ৯ 
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি 

মন হৈম তরুমূলে নাচিল! কৌতুকে। 
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে অ্রমিতে 

উততরিল! বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে 

ব্র্ণময় ; হীরকের স্তস্ত সারি সারি 

শোভিছে সম্মুখে, দেবচগ্ষু যার আভা 

ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পারে বগিতে 

তাহার সদন, বিশ্বস্তর সনাতন 

যিনি? কিন্বা কি আছে গো এ ভবমগ্ডলে 

যাঁর সহ তাহার তুলন। করি আমি? 

মানব-কল্পনা কতৃ পারে কি কল্পিতে 

ধাতার বৈভব- যিনি বৈভবের নিধি? 

দেখিলেন দেবগণ মন্দির-ছুয়ারে 

বসি স্বকনকাসনে বিশদবসন। 

ভক্তি--শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাঁবনী, 
মহাদেবী। অমনি দিক্পাল-দল নমি 

সাষ্টাঙ্গে, গুজিল! মার রাঙা পা ছখানি | 
“হে মাত:”--কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞজলিপুটে__ 

“হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশে্গ উষষ 
কলুষনাশিনী তুমি! এ তবসাগরে 
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তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে 

অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি, 
কৃপা কর আমা সবা প্রতি--দাস তব।” 

শুনি বাঁসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী 
আশীষ করিল দেবী যত দেবগণে 

মুদু হাসি; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে। 

অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে 

দেবী আরাধন1,__ভক্তিদেবীর স্বজনী, 

একপ্রাণা দোহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি 
কহিতে লাগিল৷ শচীকান্ত কৃতাঞ্লি- 

পুটে,-“হে জননি, যথা আকাশমগুলী 
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি, 

বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত 

সেবক-হাদয়-বাণী। আমা সব প্রতি 

দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়11” 
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা 

প্রসন্নবদন1 মাতা-ভক্তিপানে চাহি, 

_-চাহে যথা স্্ধ্য-মুখী রবিচ্ছবি পানে 

কহিলা,-“আইস, ওগো! সথি বিধুমুখি, 
চল যাই লইয়। দ্রিক্পাল-দলে যথা 

পল্লামনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিন 

এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?-- , 

“খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি” 

(উত্তর করিল ভক্তি ) “তোম1 বিনা বাণী 

কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাত।? 

চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাফিপি,_- 

খুলিব দুয়ার আমি; সদয় হাদয়ে, 

অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে 

আসি উপস্থিত হেথ। দেবদল, তুমি ।” 

তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা 
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অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে 

প্রবেশিল! মন্দগতি ধাতার মন্দিরে 

নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা 

দেখিলেন দেবগণ স্বয়ন্ লোকেশে ! 
শত শত ব্রন্ম-খষি বসেন চৌদিকে, 
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দ্িননাথে, 

কাঞ্চন-কিরীট শিরে! প্রভা আভাময়ী,__ 

মহারূপবতী সতী,_ দাড়ান সম্মুখে 

যেন বিধাতার হাস্যাবলী মৃত্তিমতী ! 
তার সহ দীড়ান স্ুবর্ণবীণা করে, 

বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি 

ধাতার হৃদয়, যথ। দেবী মন্দাকিনী 

কলকল-রবে সদা তুষেন অচল- 

কুল-ইন্দ্র হিমাচলে__মহানন্দময়ী ! 
এশ্বেততুজা শ্বেতান্জে বিরাজে পা ছুখাঁনি, 
রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;_ 
জগৎ-গুজিতা৷ দেবী--কবিকুল-মাতা ! 

হেরি বিরিঞ্ির পাদ-পদ্স, স্থরদল, 

অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন-- 

নমিল! সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধন! 

যুড়ি কর কলম্বরে কহিতে লাগিল! ৮ 
“হে ধাতঃ, জগত-পিত% দেব সনাতন, 

দয়াসিদু! সুন্দ-উপনুন্দানুর বলী, 

দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে, 

বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি, 

লগুভণ্ড করি ্ বর্গ,_-দাঁবানল যথা 
বিনাশে কুনুমে পশি কুন্থমকাননে 

সর্ব্বতূক্! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে। 
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে 

দেবদল,__নিদাঘার্ পথিক যেমতি 
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তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায় ।-- 

হে বিভে। জগংযোনি, অযোনি আপনি, 
জগদস্ত নিরস্তক, জগতের আদি 

অনাদি ! হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে 

মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা, 

দেব কি মানব, গুণকীর্তনে তোমার 

পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে 

বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি ।৮ 

এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধন। 
নীরব হইলা» নমি ধাঁতার চরণে 

কৃতাঞ্জলিপুটে । শুনি দেবীর বচন-__ 

কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী 

মধুকালে 1 উত্তর করিলা সনাতন 

ধাতা; “এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে । 

সুন্দ উপস্থুন্দাস্ুর দৈব-বলে বলী; 

কঠোর তপস্তাফলে অজেয় জগতে। 

কি অমর কিবা নর সমরে দুর্বার 

কহে! ভ্রাতভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি 

নিবারিতে এ দানবদ্ধয়ে। বায়ু-সখা 

সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে 

কে পারে রোধিতে, কার পরাক্রম হেন ?”- 

এতেক কহিল দেবদেব প্রজাপতি । 

অমনি করিয়। পান ধাতার বচন- 

মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাদিল! 

শোভিল। উজ্জলতরে প্রভা আভাময়ী, 

বিশাল-নয়ন। দেবী! অখিল জগত 

পুরিল স্থুপরিমলে, কমল-কাননে 
অধুত কমল যেন সহস! ফুটিয়া 
দিল পরিমল-সুধা স্থমন্দ অনিলে ! 

যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন 



৫২ মধুষৃদন-গ্রন্থাবলী ১৭৮-:২৬৭ 

বলে ধরি পোত, হায়, ডাইতেছিলা 

তারে, শাস্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে, 

প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে। 

কালের নশ্বর শ্বীস-অনলে যেখানে 

ভন্মময় জীবকুল ( ফুলকুল যথা! 

নিদাঘে ) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে 

বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,_ 

নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি 

প্রস্থন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে ! 

প্রবেশিল! প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী 

মঙ্গলা! নুশস্ে পূর্ণ হাসিল বন্তুধ! ৮ 

প্রমোদে মৌদিল বিশ্ব বিম্ময় মানিয় ! 

তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী সহ আরাধনা, 

প্রফুল্পবদন1 যথা! কমলিনী, যবে 

ত্িষাম্পতি দিননাথ তাঁড়াই তিমিরে, 
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা।_ 

লইয়া দিক্পালদলে, যথাবিধি পুজি 
পিতামহ, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে। 

“হে বাসব,” কহিলেন ভক্তি মহাদেবী, 

“সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধন্মপথে । 

তোমার হৃদয়ে, যথা রাঁজেন্দ্র-মন্রিরে 

রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত |” 

“বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শত্তীশ্বরী,”-_ 
কহিলেন আরাধনা মৃছু মন্দ হাসি-_ 

“বিরাজেন যদি সদ তোমার হৃদয়ে, 

শচীকাস্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব 

বশীভূত! শশী যথা কৌমুদী সেখানে । 
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে, 

অযতনে আভা৷ লাভ করিবে, বেশ ! 

কালিন্দীরে পান সিদ্ধু গঙ্গার সঙ্গমে ।” 
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বিদায় হইল তবে সুরদল, সেবি 

দেবীদ্ধয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, 

উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা 
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে-__ 

স্ুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী, 

অমর সুতরুকুল; স্ব্ণকাস্তি ধরি 

ফুলকুল ফোটে নিত্য স্থনিকুঞ্জবনে, 
ভরি স্থদৌরভে দেশ । হৈম বৃক্ষমূলে,_ 

রঞ্জিত কুন্ুম-রাগে”বসিলেন সবে। 

কহিল বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া 

“দিতিজ-ভূজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি, 

আইলাম আমা সবে ধাঁতার সমীপে 
ধায়ে রড়ে,বিধির বিধান বোধাগম ! 

জাতিভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ, 

কি বুঝ সক্কেত-বাকোো, কহ, দেবগণ ? 

বিচার করহ সবে; সাবধানে দেখ ূ 

কি মন্মন ইহার! * দুধে জল যদি থাকে, ্ 

তবু রাঁজহংসপতি পাঁন করে তারে, 

তেয়াগিয়া তোয়ঃ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি ।”-- 
উত্তর করিলা যম ১“ এ বিষয়ে, দেব 

দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা । 

বাহু-পরাক্রমে কনম্ম-নির্বাহ যেখানে, ৃঁ 

দেবনাথ, সেথা আমি । তোমার প্রসাদে 

এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রন্মাগুনাশক, 

শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি 

চাঁলাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে 

অর্থরত্ব-লোভে-_যেন বিদ্যার ধীবর |” 

“আমিও অক্ষম যম-মম”--উত্তরিলা 

প্রভগ্জন_-“সাধিবারে তোমার এ কাজ, 

বাব! করীর কর যথা, পারি আমি 
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উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চুগিতে, 

চিরধীর শৃঙ্গধরে বজমম চোটে 

অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া 

এ স্থৃচি, হে নমুচিস্দন শচীপতি।৮-- 

উত্তর করিল তবে স্কন্ন তারকারি 

মূছু স্বরে ;+-“দেহ, ওহে দেবকুলপতি। 
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা! 

বসে মুন্দ উপস্ুন্দ, দুরন্ত অস্থুর। 

ুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই ছুই জনে। 
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি 

উভয়; কহিব আমি--“তোমাদের মাঝে 
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আমি । 
ভাঁই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে। 

সুন্ন কহিবেক আমি বীর-চুড়ামণি ; 

উপন্ুন্দ এ কথায় সাঁয় নাহি দিবে 

অভিমানে । কে আছে গো, কহ, দেবপতি, 

রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যুনতা ? 
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে 

বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে__ 

বধে যথ! বারণারি বারণ-ঈশ্বরে |” 

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়। 

কহিতে লাগিল! দেব যক্ষকুলরাজ। 
ধনেশ ;_“যা কহিলেন হৈমবতীস্মৃত, 

কৃত্তিকাকুলবল্পভ, মনে নাহি লাগে। 

4কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী? 

দংশিলে তুঁজজ, বিষ-অশনি অমনি ) 

বাযুগতি পশে অঙ্গে_ছূর্বার অনল । 

যথায় যুঝিবে সুন্বানুর দুষ্টমতি, 
নিক্কোধষিবে অসি তথা উপনুন্ৰ বলী 

সহকারী; উভয়ের বিক্রম উভয়। 

২৩৮--২৬৭ 
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বিশেষতঃ কুট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত। 
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার, 
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব 

পাপাঁচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে, 

বীরবর ! মোর বাণী শুন, দেবপতি 

মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি 

বধি আমি-_যথা ব্যাঁধ বধয়ে শার্দ ল, 
আনায়-মাঝারে ভারে আনিয়া কৌশলে- 
এ দুষ্ট দন্ুজ টৌোহে ! অবিদিত নহে, 

বস্ুমতী সতী মম বস্থু-পুর্ণাগার, 

যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে 

কেশর,-মদন অর্থ । বিবিপ রতন - 

তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি, 

দেহ আজ্ঞ, দেব, দান করি দানবেরে। 

করি দান স্ৃবর্ণ-_উজ্জবল বর্ণ, সহ 

রজত, স্ুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভৃজ। | 

ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি, 

অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে 

মরিল যেমতি দ্বন্দ, হায়, মন্দমতি ! 

সহ স্তুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবন্ু !-_ 

উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ 

পাশী ১-“য। কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি, | 

/অর্থে লোভ ; লোভে পাপ; পাপ--নাশকারী ।* 

কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ? 

কোথা! সে বন্ুধা শ্যামা, সুবস্ধারিণী 

তোমার ? ভূলিলে কি গো, আমরা সকলে 

দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা, 

আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব? 

আর কি--কি কাজ কিন্তু এ মিছ! বিলাপে ? 

কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?” 
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কহিতে লাগিল তবে দেব পুরন্বর 
অস্ুরারি “ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে 

কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল, 

নাহি দেখি অনুকূল কুল কোন দিকে ! 

কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি? 
কেমনে হইব পার অপার সাগর? 

শৃন্যতৃণ আমি আজি এ ঘোর সমরে। 

বজাপেক্ষা তীক্ষ মম প্রহরণ যত) 
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে 

অস্থুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন 
আরস্তিল৷ তপ:) আমি পাঠামু যতনে 

স্বকেশিনী উর্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে 

বিফলবিভ্রমা বাম] লজ্জায় ফিরিল।_- 

গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত 

অধীর সুধীর খষি যে মধুর হাঁসে, 

শোভিল সে বৃথা, হাঁয়, সৌদামিনী যথ! 

অন্ধজন গ্রতি শোভে বৃথ। প্রজ্বলনে !. 

যে কেশে নিগড় সদ গড়ে রতিপতি; 

যে অপাঙ্গবিষানলে জলে দেব-হিয়া 7 

নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে ! 

বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা 

নীলক্-কণ্ঠদেশে ! কি আর কহিব,- 

বুথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদ পতি ।” 

এতেক কহিয়। দেব দেবেন্দ্র বাসব 

নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে ! 

বিষাঁদে নীরব দেখি পৌলোমীরপ্নে, 
মৌনভাঁবে বমিলেন পঞ্চ দেব রথী। 

হেন কালে-বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা 

কে পারে বুঝিতে গে। এ ব্রহ্মাণুমণ্ডলে 1 

হেন কাঁলে অকন্মাৎ হইল দৈববাণী। 
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“আনি বিশ্বকন্মায়। হে দেবগণ, গড় 

বামায়,-অঙ্গনাকুলে অতুল। জগতে । 

ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, 

ভূত, তিল তিল সবা৷ হইতে লইয়া, 

স্থজ এক প্রমদারে-_-ভব-প্রমোদিনী । 

তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।৮__ 
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা 

ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,__ 

“যাও তৃমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা, 

অবিলম্বে বিশ্বকর্মা, শিল্পীকুলরাজে 1” 

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি 

প্রভ্জন শুন্যপথে উড়িলা স্ুমতি 

আশুগ ১-কাপিল বিশ্ব থর থর করি 

আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইল! 

জীবকুল, থা যবে প্রলয়ের কালে, 
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকীণ ধূর্জটি 
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন ভুঙ্কারে । 

চলি গেল৷ পবন, পবনবেগে দেব 

শৃহ্যপথে। হেথা ব্রন্মপুরে পঞ্চ জন 

ভাঁসিল।--মানস সরে রাজহংস যথা 

আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে ! 

যে যাহ! ইচ্ছিলা তাহ পাইলা তখনি | টু 

যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা, 

' ফলবতী নিরবধি বিধির আললয়ে ! 

মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শাস্তমতি ; 

অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে 

কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ; 

রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ-_ 
পড়িল চৌদ্রিকে। যাচিলেন ফুল দেব- 

সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে 
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বেড়িল শুরেন্দে যথা চন্দ্র তারাবলী। 
রত্বাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের__ 

মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি 

শোঁভিলেন যেন গীতাম্বর চিন্তামণি। 

ভ্রমিতে লাগিল! যম মহাহষ্টমতি, 

যথ! শরদের কালে গগনমগুলে, 

পবন-বাঁহনারোহী, ভ্রমে কুতৃহলী 
মেঘেন্দ্, রজনীকাস্ত-রজঃকাস্তি হেরি, 

হেরি রত্বাকারা তারা, স্থখে মন্দগতি ! 

এড়াইয়া৷ ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা 

প্রতগ্জীন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী 

যথায় বসেন বিশ্বোপাস্তে মহামতি 

বিশ্বকর্ম]। বাতাঁকারে উড়িল! স্থুরথী 
শৃন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন 

নীল অন্থুরাশি। কত দূরে তবিষাম্পতি 

দিনকাস্ত রবিলোকে অস্থির হইল 

ভাবি দুষ্ট রানু বুঝি আইল অকালে 

মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী 

সুধানিধি, পাওুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া 
ছুরস্ত বিনতাসুতে,__সুধা-অভিলাষী ! 

মুদিলা নয়ন হৈম তাঁরাকুল ভয়ে, 
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিগ্ভাধরী, 
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে ; বান্ুকির শিরে 

কাপিল। ভীরু বসুধা; উঠিল গজ্জিয়া 

সিদু, দ্বন্দ রত সদা, চির-বৈরি হেরি 
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি। 

এ সবে পশ্চাতে রাখি আখির নিমিষে 

চলি গেল৷ আশুগতি। ঘন ঘনাবলী 
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল শ্যথা 

ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে 
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সপ্ত অবি, চলিল। 'মরুৎকুলনিধি 
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শাস্তি, সবে অবহেলি 

চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী 
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি। 

কোন স্থলে হিমানীতে কাপে থরথরি 

পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃত্ষরে বিলাপি ছুন্মতি 

কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত “ 
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাক!র রবে 

নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূত্তি-ধারী 
যমদৃত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে 

অদ্রয় ; কোথাও শত শকুনি মণ্ডলী 

বজনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে, 

ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র;ঃ কোথাও বা কেহ, 

তৃষায় আকুল, কাদে বদি নদী-তীরে, 

করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে 

বৃথা,__-ন। চাহেন দেবী ছুরাত্মার পানে, 

তপস্থিনী ধনী যথা-_নয়নরমণী-_ 

কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে-_- 

জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ 

উপাদেয় ভঙক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষধাতুর প্রাণী 

মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ - রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা 

দরিদ্র, প্রহরী-বেত্র-মাঘাতে শরীর 
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ 

আ(মিতেছে ক্রতগতি চারি দিক্ হতে, 

ঝাকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল 

দেখি অগ্নিশিখা, হায়, পুড়িয়া মরিতে ! 
নিম্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত। 

হায় রে, যে আশা আমি তোষে সর্ববজনে 

জগতে, এ ছুরস্ত অস্তকপুরে গতি- 

রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান 



মরস্থুলে প্রবাহিণী কতু নাহি বহে। 

অবিরামে কাটে কীট; পাবক ন] নিবে। 
শত-সিন্বু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি, 
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি--কর্ণ বিদরিয়া। 

হেরি শমনের পুরী, বিশ্ময় মাণিয়া 

চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি 

যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে 

উত্তরমেরূতে বীর উততরিলা আমি। 

অদূরে শোৌভিল বিশ্বকর্মার সদন। 

ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হন্দ্যোপরি, 
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত 
গ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন 

মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু 

মণিময়| প্রবেশিয়। পুরী বায়ুূপতি 

দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি 

শৈলাকার ; মৃত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে। 
একাই সোহাগায় মোণ! গলিছে সোহাগে 

প্রেম-রসে ; বাহিরিছে রজত গলিয়। 

পুটে, বাহিরায় যথা! বিমল-সঙ্িল- 
প্রবাহ, পর্ববত-সামগ-উপরি যাহারে 
পালে কাদম্বিনী ধনী %লৌহ, যার তনু 
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু 

জ্বলে অগ্রিসম তেজ, _অগ্নিকৃণ্ডে পড়ি 

পুড়িছে, বিষম জাল! যেন দ্বণা করি, 

নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।« 

কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্মা-দেব, 
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব গড়ন, 

হেন কালে তথায় আইল! সদাগতি। 
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া 
নমস্কারি বসাইলা রত্ব-সিংহাসনে। 
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“আপন কুশল কহ, বাযুকুলেশ্বরঃ”- 

কহিতে লাগিল বিশ্বকন্মা--“কহ বলি, 

স্বর্গের বারতা । কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী? 
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার 

এ বিজন দেশে ? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা__ 

দেবী কি মাঁনবী--এবে ধরিয়াছে, তোমা 
পাতি গীরিতের ফাদ? কহ, যত চাহ, 

দিব আমি অলঙ্কার, অতুল জগতে ! 

এই দেখ নূপুর ; ইহার বোল শুনি 
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে ! 

এই দেখ সুমেখল! ; দেখি ভাব মনে, 

বিশাল নিতম্ববিন্বে কি শোভা ইহার ! 

এই দেখ যুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে 
উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ 

মজে গো আপনি ! এই দেখ, দেব, সিঁথি; 

কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি, 
তোর তারাময় সিথি! এই যে ক্কণ 

খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ | 

*প্রবাল-কুগুল এই দেখ, বীরমণি ৮ 
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে 

পলাশ, _রমণী-মনোরমণ ভূষণ! * 
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে ?” 

হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিল 

বিশ্বকর্মা, উত্তর করিল! মহামতি 

শ্বসন, নিশ্বাম বীর ছাড়িয়া বিষাদে 7-- 

“আর কি আছে গো» দেব, সে কাল এখন ? 

বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা 
বস তৃমি, নাহি জান বর্গের ছুর্দশা ! 

হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে, 

লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি, 
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পামর | স্মরেন তোম। দেব অস্থরারি, 

শিল্পিবর ; তেই আমি আইনু সত্বরে। 
চল, দেব, অবিলম্বে; বিলম্ব না সহে। 

মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি ভব দরশনে 1” 
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা 

দেব-শিলী_-“হায় দেব, একি পরমাদ ! 

দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী 

বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে 
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব, 

সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ প্রহরণে 

যমে? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে ? 

অলকানাথের গদা- শৈল-চূর্ণ-কারী 1 
কে বিধিল, কহ, হায়, খরতর শরে 

ময়ূর-বাঁহনে 1? এ কি অদ্ভূত কাহিনী! 

কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে? 

মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি। 

তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,_ 

বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে ? 

বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি। 
উত্তরমেরুতে সদ! বসতি আমার 

বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর 

অকুল, পর্ধবতাকার যাহার লহরী 

উলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে । 

কে জানে জল কি স্থল? বুঝি ছুই হবে। 
লিখিল! এ মেরু ধাত। জগতের সীম 

্্টিকালে ; বসে তম: দেখ ওই পাশে । 

নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে, 

পাগীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী 

লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি; 

বিশেষ করিয়া কহ সকল বারত11” 
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উত্তর করিল! তবে বায়ু-কুলপতি-__ 

“ন1 সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে, 

শিল্পিবর, চল যথ1 বিরাজেন এবে 

দেবরাঁজ ; শুনিবে গে সকল বারতা 
তার মুখে । কোন্ স্বখে কব, হায়, আমি, 

সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে ? 
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে! 

বিধির এ বিধি তেই সহি মোরা সবে 

এ লাঞ্কনা। চল, দেব, চল শীন্রগতি। 
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে 

দেব-বংশ,_দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে !” 
এতেক কহিয়। দেব বাযু-কুলপতি 

দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে 

বায়বেগে । ছাড়াইয়া কৃতাস্ত-নগরী, 

বন্তুধাবাস্থকি-প্রিয়া, চন্দ্র স্থধানিধি, 

সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি 

দুই জন; কত দূরে শোভিল অন্বরে 

স্র্ণময়ী ব্রহ্গপুরী, শৌভেন যেমতি 
উমাপতি-কোঁলে উম। হৈমকিরীটিনী 

শত শত গৃহচুড়া হীরক-মপ্ডিত 

শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি 

কাঞ্চন-নিম্মিত। হেরি ধাতার সদন + 

আনন্দে কহিল বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি; 

“ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পি গুণি ! 

তোমা বিনা আর কার সাধ্য নিশ্মীইতে 

এ হেন সুন্দরী পুরী__নয়ন-রঞ্জিনী ।” 
“ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার”-_ 

উত্তরিল। বিশ্বকশ্মা-_“তার গুণে গুণী, 
গড়ি এ নগর আমি তাহার আদেশে । 

যথ। সরোবর-জল, বিমল, তরল, 
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প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা 

নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে 
উদয়ে ধাতার মনে তবে পাই আমি ।” 

এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্য় 

প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী-_মন্দগতি এবে। 
কত দুরে হেরি দেব জীমৃতবাহন 

বজপাণি, সহ কাত্তিকেয় মহারথী, 
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ 

যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব 
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিল 
যথা বিধি । দেখি বিশ্বকন্মীয় বাসব 

মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,_ 

“স্বাগত, হে দেব-শিল্পি 14 মরুভূমে যথা 
তৃষাকুল জন সখী সলিল পাইলে, 

| 43 তব দরশনে আজি আনন্দ আমার 

অসীম ! এস্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি ! 
দৈববলে বলী ছুই দানব, দুর্জয় 
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আমি 
হায়, গ্রাসে রানু যথ| স্থধাংশু-মগ্ডলী। 

ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি । 

“আনি বিশ্বকম্মায়। হে দেবগণ, গড় 

বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে । 

ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম, 

ভূত, সবা হইতে লইয়! তিল তিল, 

স্থজ এক প্রমদারে-_ ভবপ্রমোদিনী। 

তাহা হতে হবে নষ্ট ছুষ্ট অমরারি" |” 

শুনি দেবেজ্দের বাণী শিল্পীন্র অমনি 

নমিয়। দিক্পালদলে বসিলেন ধ্যানে) 
নীরবে বেড়িল। দেবে যত দেবপর্কত। 

আরস্তিলা মহাতপণ$ মহামন্ত্রবলে 
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আকধিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত 

্রহ্মপুরে শিল্পিবর ! যাহারে ম্মরিলা 
পাইলা তখনি তারে। পদ্নদ্ধয় লয়ে 

গড়িলেন বিশ্বকন্ম। রাঙ্গা প। ছুখানি। 

বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিল। তাহাতে 

যেন লাক্ষারস-রাগ । 4বনস্থল-বধূ 

রম্তা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ; 

স্থমধ্যম মুগরাঁজ দিল! নিজ মাঝা; 

খগোল নিতম্ব-বিষ্ব ; শোভিল তাহাতে 

মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা |+ 
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়। মুণালে। 
দাড়িষ্বে কদন্বে হেল বিষম বিবাদ ; 

উভয়ে চাহিল আসি বাম করিবারে 

উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি 

দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শূঙ্গাকারে 
কুচযুগ। তপোৌবলে শশাঙ্ক সুমৃতি 
হইল! বদন দ্রেব অকলঙ্ক ভাবে; 

ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী, 

ইন্দ্রচাপে বানাইয়। মনোহর মি'থি। 

জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে, 

তেজ;পুঞ্জ, ছুইখান করিয়া তাহারে 
গড়াইল চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী 

রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ জাখি। 

গড়িলা অধর দেব বিশ্বফল দিয়া, 

মাখিয়। অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী 
শোভিল রে দস্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া ! 

আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি 

ভুরছলে বসাইল! নয়ন উপরে; 

তা দেখিয়া বিশ্বকর্মা হাসি কাড়ি নিলা 
তুণ তার; বাছি বাছি সে তুণ হইতে 
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খরতর ফুল-শর, নয়নে অপিলা 

দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ব-সাজে 

সাজাইল! বরবপু, পুষ্পলাবী যথা 

সাজায় রাজেন্দ্রবাল! কুন্ুমতভূষণে। 

চম্পক, পক্কজপর্ণ, স্বর্ণ চাহিল 

দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি,_ 

হরিতালে শিল্লিবর রাগিলা স্তন ! 

কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল 

দিতে নিজ মধু-রব ? কিন্তু বীণাপাণি। 

আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল, 

রসনায় আসন পাতিল! বাগীশ্বরী ! 

অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি 

জীবাইলা কামিনীরে _স্ুমোহিনী-বেশে 

দাড়াইলা প্রভা যেন, আহা? মৃত্িমূত্ী ! 
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে 

ভাঁসিলেন শচীকান্ত; পবন অমনি, 

প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিল 

স্ত্ধনে ! মোহিত কামে মুরজামোহন, 

মনে মনে ধন-প্রাণ সপিলা বামারে ! 

শীস্ত জলনাথ ষেন শাস্তি-সমাগমে ! 

মহান্ুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা 

হেরি তোরে, কাদম্িনি, অনন্বরতলে ! 

তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিল 

কৌমুদিনী-প্রমদাঁয় হেরি মেঘ যথা 
শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্লি গুণি ! 

ধাতাঁবরে, দেববর, সাবামি তোমারে ! 

হেন কালে, বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা 

কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রন্মাণ্ত-মণ্ডলে 

হেন কালে পুনর্ববার হৈল দৈববাণী ১ 

“পাঠাও হে দেবপতি, এ রমা বামারে, 
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( অনুপম] বামাকুলে )__যথা অমরারি 

সুন্দ উপসুন্দাস্থর ; আদেশ অনঙগে 

যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু, 

খতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া 
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে ! 

তিল তিল লইয়া গড়িল! সুন্নরীরে 
দেব-শিল্পী, তেই নাম রাখ তিলোত্বমা ।৮-- 

শুনিয়া দেবেন্ত্রগণ আকাশ-সম্ভবা 

সরম্বতী-ভারতী, নমিল। ভক্তিভাবে 

সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া 

বিদায় করিল! বিশ্বকন্মা শিল্পী-দেবে। 

প্রণমি দিক্পাল-দলে বিশ্বকর্মা দেব 

চলি গেল! নিজ দেশে । সুখে শচীপতি 

বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুল জগতে, 

যথা সুরাস্থুর যবে অমৃত-বিলাসে 
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি 

তুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে! 

ইতি এ্ীতিলোত্তমাসস্তবে কাঁব্যে সম্ভবো নাম 

তৃতীয় সর্গ। 



চতুর্থ সর্গ 

স্বর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি 

পাখা শক্র-ধনু-কীস্তি আভায় যাহার 

মলিন, যতনে ধনী শিখায় শাবকে 

উড়িতে, হে জগদন্ধে, অন্বর-প্রদেশে ৮ 

দাসেরে করিয়। সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি 

ভ্রমিয়াছ নান। স্থানে £ কাতর সে এবে, 

কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি ! 
সফল জনম মম ও পদ-গ্রসাদে। 

দয়াময়ি! যথা কুস্তী-নন্দন-পৌরব, 
ধীর যুধিষ্টির, সশরীরে মহাবলী 
ধন্মবলে প্রবেশিল। ব্বর্গ, তব বরে 

দীন আমি দেখিমু, মানব-আখি কতু 
নাহি দেখিয়াছে যাহা; শুনিনু ভারতী, 

তব বীণা-ধবনি বিনা অতুল! জগতে ! 

চল ফিরে যাই যথা কুস্ুম-কুস্তলা 

বস্তুধা। কল্পনা,__তব হেমা্ী সঙ্গিনী,_ 

দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে 

দিব্য-চক্ষু, ভুল না হে কমল-বামিনি, 

রূমিতে রসন! তার তব সুধা-রসে | 

বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তৃষিবে_ 

এই ভিক্ষা করে দাঁস, এই দীক্ষা মাগে 
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি, 

আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে, 

সেও ভাল; অধমে, মা, অধমের গতি 1 

ধিক সে যাচ ঞ,_ ফলবতী নীচ কাছে! 
মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্তে স্কহামতি 

উতরিল! যথা বসে বিদ্ধ্য গিরিবর 
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কামরূপী, হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে 

অগ্ভাপি অচল ! শত শত শুঙ্গ শিরে, 
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজ.ট যথা 

বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি ! 
দ্রুতগতি শুন্যপথে দেবরথ, রী, 
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল 

আইলা, কঞ্খুক তেজঃপু্ধে উজ্জলিয় 

চারি দিক্! কাম্য নামে নিবিড় কানন-_ 

খাণ্ডব-সম, (পাণগ্ব ফান্তনির গুণে 

দহি হবিবর্ধহ যাহে নীরোগী হইল! )-- 
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিল। বলে 

প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি 

আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে, 

যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে 

বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে |-- 

কাতারে কাতারে সেন। প্রবেশিল আসি 

অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রতী, 
ঝড় যথা, কিম্বা করিঘুথ, মত্ত মদে। 

অধীর সত্রাসে ধীর বিদ্ধ্য মহীধর, 

শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিম্দন- 
পদতলে নিবেদিল। কৃতাঞ্জলিপুটে,_ 
“কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে 
অপরাধী তব পদে কিস্কর ? কেমনে 

এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দান? 
পাঞ্চজন্-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে 

বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইল! 
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি 
ইচ্ছা তব, স্ুরনাথ, মজাইতে দাসে 

রসাতলে 1” উত্তরিল। হাসি দেবপতি 

অনুরারি ;_“যাও, বিদ্ধ, চলি নিজ স্থানে 
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অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে 

মোর হাতে? ভুজবলে নাঁশিয়া দিতিজে 

আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব, 

আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে / 

তেই হে আইনু মোর তোমার সদনে ।৮ 

হেন মতে বিদাইয়া বিদ্ধ্য মহাঁচলে, 

দেব-সৈম্-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে 

বাসব; “হে স্থুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি, 
অমর ! হে দ্িতিসুত-গর্ধব-খর্বকারি ! 

বিধির নির্ধন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি 

তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী, 

কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বণিতে ? 

কিন্তু হুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ ! 
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে 
এ দ্েব-কেতনোপরে । ঘোরতর রণে 

অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি। 

দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাঁদে, 

যে শর), _কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে! 

লয়ে তিলোত্বমায়__অতুল। ধনী রূপে 

খতৃপতি সহ রতিপতি সর্ধ-জয়ী 

গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি 

দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়]। 

সুন্দ উপন্ুন্দ যবে পড়িবে সমরে, 

অমনি পশিব মোর1 সবে দৈত্যদেশে 

বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী 

নলবনে, নলদলে দলি পদতলে ।” 

শুনি স্বরেক্দ্রের বাণী, সুরসৈম্য যত 

হুহুস্কারি নিক্ষোষিল। অগ্নিময় অসি 

অধুত, আগ্নেয় তেজে পুরি ব্গরাজী | 

টঙ্কারিল। ধনু ধনুর্ধর-দল বলী 
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রোষে ; লোফে শুল শুলী, হায়, ব্যগ্র সবে 
এ মারিতে মরিতে রণে_-যা থাকে কপালে!” 

ঘোর রবে গরজিলা গজ; হয়ব্যুহ 

মিশাইল! হেষারব সে রবের সহ! 

শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুম্্মৃতি 

হীনবীর্ষ্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল 

অমরারি, যথ। শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি, 

অিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে! 

হেন কালে আচম্বিতে আমি উতরিল। 

কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন 

দ্বিতীয় । হরষে বন্দি দেব-খধিবরে, 

কহিলেন হাসি ইন্দ্র দেবকুলপতি-_ 

“কি কারণে এ নিবিড় কাননে নারদ 

তপোধন, আগমন তোমার গো আজি? 

দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি 

ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল-আভা, 
এ হবিবহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থুলী 7 

নহে যজ্জধূম ও,-ফলক সারি সারি 

সুবর্ণম্ডিত, অগ্নিশিখাময় যেন 

ধৃমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,_-তাড়িত-জড়িত !” 
আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঝধিবর 

নারদ, উত্তরছলে কহিল কৌতুকে ৮ 
“তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো৷ আজি 

তাপস 1 যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে 

বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি 

চিরতপোবনবাঁমী! অবশ্য পাইবে 

মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্ধয় তব 
ক্ষয় আজি, সহত্রাক্ষ, কহিনু তোমারে 1” 

স্ধিল। স্ুরসেনানী সুমধুর স্বরে 

অগ্রসরি ;-কৃপা করি কহ, মুনিবর, 

ণ১ 
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ভ্রাতভেদ ভিন্ন অন্ত পথ কি কারণে 

রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দ্ানব- 

দল-ইন্্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ? 
যে দস্তোলি তুলি করে, নাশিল! সমরে 

বৃত্রাম্ুরে স্ুরপতি ; যে শরে তারকে. 

হারিনু রণে আমি ;-কিসের কারণে 

নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোহার কাছে? 

কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-মৃত 1” 

উত্তর করিলা তবে দেবি নারদ ;_ 

“ভকত-বৎসল যিনি, তার বলে বলী 

দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব কাহিনী । 

হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা 
চক্রপাঁণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে 

জন্মিল নিকুন্ত নামে সুরপুররিপু; 

কিন্তু, বজি, তব বজ-ভয়ে সদা ভীত 

যথা গরুত্মান শৈল। তার পুজ দৌহে 

সুন্দ উপমুন্দ--এবে ভূবন-বিজয়ী, 
এই বিন্ধ্যাচলে আমি ভাই ছুই জন 

করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে 
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ; 

“বর মাগ” বলি আমি দরশন দিল! । 

যথা সরংস্থপ্তপল্ম রবি দরশনে 

প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্ধয় 
করযোড়ে মৃছুত্বরে কহিতে লাগিল ১ 

“হে ধাতঠ হে বরদ) অমর কর, দেব) 

আম দহ! তব বর-সুধাপান করি, 

মৃত্যু্জয় হব, প্রভূ, এই ভিক্ষা মাগি ।” 
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন 

অজ,_“জন্ে মৃত্যু, দৈত্য ! £ দিবস রজনী-_ 

এক যায় আর আসে,_স্থট্টির বিধান। 
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অন্য বর মাগ, বীর, যাহ! দিতে পারি ।” 

“তবে যদি,”__উত্তর করিল দৈত্যঘয়-_ 

“তবে যদি অমর না কর, পিতামহ, 

আমা দৌহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন 

ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি” 

“ওম্৮ বলি বর দিল! কমল-আসন | 

একপ্রীণ ছুই ভাই চলিল স্বদেশে 
মহানন্বে। যে যেখানে আছিল দানব, 

মিলিল আসিয়। সবে এ দোহার সাথে, 

পর্ববত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে 

বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে 
বীরদর্পে, শত শত জল-শ্রোত আদি: 

মিশি তার সহ, বীর্ষ্য বৃদ্ধি তার করে ।-- 

এইবূপে মহাঁবলী নিকুম্ত-নন্দন- 

যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে 

স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে ছুষ্টমতি।৮ 

এতেক কহিয়া তবে দেবধি নারদ 

আশীষিয়৷ দেবদলে, বিদায় মাগিয়া, 

চলি গেল৷ ব্রন্মপুরে ধাতার সদনে । 

কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা, 

যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে, 
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে, 

একদুৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে 

তার পানে ।* এই মতে রহিলেন যত 
দেববুন্দ কাম্যবনে বিদ্ব্যের কন্দরে । 

হেথা মীনধবজ সহ মীনধ্বজ রথে, 

বসস্ত-সারথি_-রঙ্গে চলিল। সুন্দরী 

দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি, 
চলিল বিমান শূম্যপথে, যথা ভাসে 

ত্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অন্বর-সাগরে 
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যবে অস্তাচল-চুড়া উপরে দীড়ায়ে 
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর 

কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে 

সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাঁজে 
অনুপম! রূপে বামা--ভূবন-মোহিনী । 

যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে 

কেলি করে সুন্দ উপনুন্দ মহাবলী 

অমরারি, তিন জন তথায় চলিল!। 

হেরি কামকেতু দূরে, বন্ুধা সুন্দরী, 

আইল! বসস্ত জানি, কুমুম-রতনে 
সাজিলা; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল 

আরস্তিল কলম্বরে মদন-কীর্তবন | 

মুগ্জরিল কুপ্ধবন, গুপ্তরিল অলি 

চারি দিকে; স্বনস্বনে মন্দ-সমীরণ, 

ফুলকুল-উপহীর সৌরভ লইয়া, 
আসি সম্ভাঁষিল সুখে খতুবংশ-রাজে । 

“হে সুন্দরি”_ মৃদু হাসি মদন কহিলা_ 

4“ভীরু, উন্মীলিয়া আখি,__নলিনী যেমনি 
নিশ। অবসানে মিলে কুমল-নয়ন_ 

চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে 

সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা! সতী 

নান। আভরণে সাজি হাসেন কামিনী, 

নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা । 
ত্যজি রথ চল এবে__ওই দৈত্যবন। 

যাও চলি, সুহাঁসিনি, অভয় হৃদয়ে। 

অস্তরীক্ষে রক্ষ৷ হেতু খতুরাজ সহ 

থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি, : 

যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি |” 

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুপ্তর-গামিনী 
তিলোত্বমা» প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি 
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শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ 

লজ্জাশীলা । * ম্হুগতি চলিলা সুন্দরী 
মুহুমুক্ছঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা 

অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ? কত 
চমকে রমণী শুনি নৃপুরের ধ্বনি ; 
কভু মরমর পাতাকুলের মর্শারে ) 
মলয়-নিশ্বাসে কত ; হায় রে, কু বা 

কোকিলের কুহুরবে ! গুঞ্জরিলে অলি 

মধু-লোভী, কাপে বামা, কমলিনী যথা 
পবন-হিল্লোলে ! এইরূপে একাকিনী 
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে । 

সিহরিল। বিদ্ধ্যাচল ও পদ-পরশে, 

সন্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি 

চক্রচুড় | বনদেবী_যথায় বসিয়া 
বিরলে, গাথিতেছিল। ফু-রত্ব-মালাঃ 

( বরগুঞ্জমাল। যথা গাথে ব্রজান। 

দোলাইতে কুঞ্জীবিহারীর বরগলে )- 

হেরি সুন্দরীরে, স্থুরা অলকাস্ত তুলি, 

রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে 
তথায়, বিস্ময় সাধ্ধী মানি মনে মনে । 

বনদেব--তপন্বী-_মুদিলা আখি, যথা 

হেরি সৌদাঙ্গিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে 
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর 

নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি-- 
যেন জগঞ্ধাত্রী আগ্ঠাশক্তি মহামায়ে। 

অমিতে ভ্রমিতে দৃতী-_অতুল' জগতে 

রূপে-_উত্তরিল। যথা বনরাজী মাঝে 
শোতে সর, নভত্তল বিমল ফে্তি। 

কলকল স্বরে জল নিরস্তর ঝরি 

পর্ধপ্ত-বিবর হতে, স্জৈ সে বিরলে 
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জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার 

শত-রঞ্জিত কুনুমে । উজ্জল দর্পণ 
বনদেবীর সে সর--খচিত রতনে | 

হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি 
বনদেবীর বদন! মুছু মন্দ রবে 

পবন-হিল্লোলে বারি উছুলিছে কুলে। 
এই সরোবর-তীরে আসি সীমস্তিনী 

( ক্লাস্তা এবে ) বমিল! বিরামলাভ-লোভে। 

রূপের আভায় আলে করি সে কানন। 

ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে 

আপন প্রতিম হেরি- ভান্তি-মদে মাতি, 

একদৃষ্টে ভার দিকে চাহিতে লাগিল! 

বিবশে | “এ হেন বূপ”--কহিলা রূপসী 

মৃদু স্বরে--“কারে! আখি দেখেছে কি কড়ু? 

্হ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি 
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত 

বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী; 
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ? 
কিন্তু কার তুলনা! এ ললনার সহ 

সাজে? “ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া 
কিন্করী হইয়া ওর সেবি পা দুখানি! 4 
বুঝি এ বনের দেবী,_-মোরে দয় করি 
দ্য়াময়ী-_জল-তলে দরশন দিল11৮ 

এতেক কহিয়। ধনী অমনি উঠিয়। 

নমাইল শির-যেন পুজার বিধানে, 
প্রতিমৃত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল | 

বিশ্ময় মানিয়া বাম কৃতাঞ্জলিপুটে 
মৃছ্ স্বরে সধিলা--“কে তুমি, হে রমণি ?” 

আচদ্বিতে “কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি-- 

হে রমণি 1” এই ধ্বনি বাজিল কাননে! 



২৬৮৯৭ তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য ঃ চতুর্থ সর্গ ৭৭ 

মহ] ভয়ে ভীত দূতী চমকি চাহিল। 

চারি দিকে । হেন কালে হাসি সকৌতুকে, 
মধু সহ রতি-বধু আসি দেখ! দিল1। 

“কাহারে ডরাও তুমি, তুবন-মোহিনি 1” 

( কহিলেন পুষ্পধনু ) “এই দেখ আমি 
বসস্ত-সামস্ত সহ আছি, সীমস্তিনি, 

তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূত্তি জলে, 
তোমারি প্রতিমা, ধনি; ওই মধুধবনি, 
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে! 

ও রূপ-মাঁধুরী হেরি, নারী তুমি যদি 

বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে 

পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি ৮ 
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !” 

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী 

চলিল! কানন-পথে। কত ন্ব্ণ-লতা 

সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা ছুখানি, 

থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ, 
মোহিত মদন-মদে, দিল পুষ্পাঞ্জলি; 

কত যে মিনতি স্তৃতি করিল! কোকিল 

কপোতীর সহ ; কত গুণ গুণ.করি 

আরাধিল অলি-দল, কে পারে কহিতে 1 

আপনি ছায়৷ স্ুন্দরী-_ভামুবিলাসিনী__ 
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে, 

দাড়াইলা-_-সথীভাবে বরিতে বামারে ; 
নীরবে চলিল। সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ; 

কলরবে প্রবাহিণী-_-পর্ববত-ছুহিতা_ 

সম্বোধিল। চন্দ্রাননে ; বনচর ষত 

নাচিল হেরিয়! দুরে বন-শোভিনীরে, 
যথা, রে দণগ্ডক, তোর নিবিড় কাননে, 

( কত যে তপস্তা তোর কে পারে বুঝিতে 1) 
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হেরি বৈদেহীরে-_রঘুরঞচন-রঞ্জিনী ! 
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে। 

মুহুমু'ছঃ অপকাস্ত উড়াইয়া কামী 
চু্িল! বদন-শশী ! তা দেখি কৌতুকে 
অন্তরীক্ষে মধু সহ মদন হাসিল !__ 
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী । 

আনন্দ-সাঁগরে মগ্ন দিতিস্বুত আজি 

মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে-_ 

বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে, 
ত্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি। 

কে পারে আটিতে দেহে এ তিন ভুবনে? 
লক্ষ লক্ষ রথ, রঘী, পদাতিক, গজ, 

অশ্ব; শত শত নারী- বিশ্ব-বিনোদিনী, 

সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুস্ত-নন্দন 

জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণ! বাজাইয়। 
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা 

শুনি মুরলীর ধ্বনি কদস্বের মূলে । 
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুম্বরে । 
কোথায় বা চর্ব্য, চোষ) লেহা, পেয় রসে 

ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি, 
মল্প সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি। 
বারণে বারণে রণ-- মহা ভয়ঙ্কর, 

কোন স্থলে। গিরিচুড়া কোথায় উপড়ি, 
হুহুষ্কারি নতত্তলে দানব উড়িছে 

ঝড়ময়, উথলিয়া অন্বর-সাগর-_ 

যথা উলয়ে সিন দবশ্থি তিমিক্ষিল 
মীনরাজ--কোলাহলে পূরিয়া গগন। 
কোথায় ৰা কেহ পশি বিমল সলিলে, 

প্রমদ। সহিত্ত কেলি করে নানা মতে 

উদ্মদ্দ মদম-শরে। কেহ বা কুটারে 
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কমল-আসনে বসে গ্রাণসথী লয়ে, 

অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে । 
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে 

উদগীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি__ 
যথা মেঘপুঞ্জ--টাকে সে নিকুগ্জবন। 

ধনু, তুণ অগণ্য; ত্রিশূলাকার শৃল 

সর্বভেদী। তা! সবার নিকটে বসিয়া 

কথোপকথনে রত যোধ শত শত। 

যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাঁতে 

বিমুখিল, তাঁর কথ। কহে সেই জন। 

কেহ কহে- সেনানীর কাটিনু কবন্ ; 
কেহ কহে--মারি গদ| ভীম যমরাঁজে 

খেদাইন্্ব ; কেহ কহে-__এরাবত-শুড়ে 

চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিম্থ তারে! 
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ 

দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন। 

কেহ হুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে 
দেবরঘী-শিরচুড়।__এইবরূপে এবে 

বিহরয়ে দৈত্য-দল-_বিজয়ী সমরে। 

হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্কু তুমি; 

তেই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো। গোপনে !. 

কনক-আসনে বসে নিকুস্ত-নন্দন 

স্বন্ন উপস্ুন্বাস্থর। শিরোপরি শোভে 

দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি। 

বীতিহোত্র-মৃত্তি বীর বেড়ে শত শত 
দৈত্যছয়ে, ঝক্মকি বীর-আভরণে, 

বীর-বীর্ষ্যে পূর্ণ সবে, কালকুটে যথা 
মহোরগ ! বসে দোহে কনক-মাসনে 

পারিজাত-মাল। গলে, অনুপম রূপে, 

হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে ! 
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চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি 
নানা উপহার সহ ধীড়ায় বিনত- 

ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি ছুজনে, 

দৈত্য-কুল-অবতংস | দূরে নৃত্য-করী 

নাচে, নাচে তারাবলী যথা নতস্তলে 

স্বণ্ময়ী। বন্দে বন্দী মহাঁনন্ন মনে, 
“জয়, জয়, অমরারি, যার ভূজ-বলে 

পরাঁজিত আদিতেয় দিতিস্ৃত-রিপু 

বজী! জয়, জয়, বীর, বীর-চুড়ামণি, 
দানব-কুল-শেখর ! যার প্রহরণে_ 
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে 

ত্যজি বন যায় দুরে,_স্বরীশ্বর আজি, 
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী 

অনাথ! হে দেত্য-কুল, উজ্জল গো এবে 
তুমি। হে দানব-বালাঁ, হে দানব-বধূ! 
কর গে! মঙ্গল-ধ্বনি দাঁনব-ভবনে | 
হে মহি। হে মহীতল, তৃমিও, হে দিব, 

আনন্দ-দাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন ! 

বাজাও মুদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তন্বরা-_ 

ছুন্দৃভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তুরী, বাঁশী, 
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধার! ! 
কন্তরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্কুম! 

কে নাজানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী ! 

কে ন! জানে ছৃষ্টমতি ইন্দ্র স্বরপতি 

অস্থরারি 1 নাঁচ সবে তার পরাভবে, 

মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।” 
মহানন্দে স্ুম্দ উপসুন্দান্বর বলী 

অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে 

মধুর সম্তাষে, এবে, সিংহাসন ত্যিজি, 

উঠিলা)-_কুন্মবনে ভ্রমণ প্রয়াসে, 
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একপ্রাণ ছুই ভাই-বাগর্থ ষেমতি ! 
“হে দানব,” আরম্ভিল। নিকুম্ত-কুমার 

সুন্দ,__-“বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দন, 
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি 

ত্রিদ্িব-বিভব ; শুন, হে স্বুরারি রথী- 

বৃহ, যার যাহ ইচ্ছা, সেই তাহা! কর। 

চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে 
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে 

মন রত কর সবে।” উল্লাসে দমুজ, 
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল। 

সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা 

প্রতিধ্বনি পলাইলা৷ রড়ে ; মুচ্ছা পায়ে 
খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে। 
থরথরি গিরিবর বিদ্ধ্য মহামতি 

কাপিলা, কাপিল। ভয়ে বসুধা সুন্দরী । 

দুর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব, 
শুনি সে ঘোর ঘর্থর, ত্রস্ত হয়ে সবে, 

নীরবে এ ওর পানে লাগিলা চাহিতে। 

এচারি দিকে দৈত্যদল চলিল! কৌতুকে, 

যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী 
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাকে আনন্দে গুঞ্জরি 

মধুকালে, মধুতৃষা! তৃষিতে কুন্থমে 1 
4 মঞ্চুকুঞ্জে বামাব্রজরঞ্ন ছুজন' 

ভ্রমিল/“অস্থিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে 

অনুপম ) কিন্বা' যথা পঞ্চবটা-বনে 
রাম রামান্ুজযবে মোহিনী রাক্ষসী 

স্বর্পণখা হেরি দৌহে, মাতিল মদনে !" 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা 
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী 

তিলোত্তমা । নুন্দ পানে চাহিয়া! সহস! 
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কহে উপতুন্াস্থর,--“কি আশ্চর্য, দেখ-_ 

দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে 
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল? 
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে 
কানন?” উত্তরে হাসি সুন্দাস্থুর বলী,_ 

“রাজ-ম্ুুধে সখী প্রজা; তুমি আমি, রথি, 

সসাগর! বন্ুধারে দেবালয় সহ 
ভুজবলে জিনি, রাজী? আমাদের সুখে ) 

4 কেন না স্ুখিনী হবে বনরাঁজী আজি?” 
এইরূপে ছুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে, 

না জানি কালরূপিণী ভূজঙ্গিনী রূপে 

ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে 
মত্ত এবে ছুই ভাই, হায় রে, যেমতি 

বকুলের বাসে অলি মত্ব মধুলোভে ! 
বিরাঁজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী 

দেবদুতী, ফুলকুল-ইন্্রাণী যেমতি 

নলিনী! কম্ল-করে আদরে রূপসী 

ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোতা 
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে 
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী, 

হেন কালে উত্তরিল। দৈত্যদ্বয় তথা। 

এচমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে 
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা 
কুস্তী, ছুর্ববাসার মন্ত্র জপি সুবদনাঃ 

হেরিলা নিকটে হৈম-কিরাটা ভাস্কর 1 
বীরকুল-চুড়ামণি নিকুম্ত-নন্দন 
উভে; ইন্দ্রসম রূপ--অতুল ভবনে । 

হেরি বীরছ্য়ে ধনী বিশ্বময় মানিয়া 
একদৃষ্টে দোহা পানে লাগিল চাহিতে, 
চাহে ষথা সূর্য্যমুধী সে নূর্য্যের পানে ! 
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“কি আশ্চর্য্য ! দেখ, ভাই,” কহিল শুরেন্্ 
স্বন্ন ; “দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে | 

উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্রিশিখাতে 

আজি; কিম্বা ভগবতী আইল আপনি 

গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পৃজি পদধুগ ! 
দেবীর চরণ-পদ্ম-সম্মে যে সৌরভ 
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী |” 

মহাবেগে ছুই ভাই ধাইল! সকাশে 
বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি। 

মৃছ্ স্বরে ধতৃবর কহিল! সত্বরে ১ 

“হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি, 

ধনুদ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে 

মুগরাজে ।” অস্তরীক্ষে থাকি রতিপতি, 

শরবৃঠ্টি করি, দেহে অস্থির করিলা, 

মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা 

প্রহারয়ে সীতাকাস্ত উদ্মিলা বল্পভে । 
জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা 

রূপসীরে । আচ্ছন্লিল গগন সহসা 

জীমূত! শৌণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে ! 
ঘোধিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ; 
কাঁপিল। বন্ধ ; দৈত্য-কুল-রাজলক্্ী, 

হায় রে, পূরিল। দেশ হাহাকার রবে! 
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাস্ুর 

বলী, স্ুন্দান্থর পানে চাহিয়া কহিলা 

রোষে ; “কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে, 

ভ্রাতৃবধূ তব, বীর ?” সুন্দ উত্তরিলা_ 
“বরিম্ু কম্তায় আমি তোমার সম্মুখে 

এখনি! আমার ভাধ্যা গুরুজন তব; 

দেবর বামার তৃমি ; দেহ হাত ছাড়ি।” 

4 যথ! প্রজ্মলিত অগ্নি আছতি পাইলে 



মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী ৪৭৮স--৫৩৭ 

আরে! জলে, কারি মন্দমতি__ 

মহা! কোপে কহিল--“রে অধন্ম-আচারি, 

কুলাঙ্গার, ত্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি; 

তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-গীড়নে ?” 

“কি কহিলি, পামর ? অধন্মাচারী আমি? 

কুলাঙ্গার? ধিক্ তোরে, ধিক্, ছুষ্টমতি, 

পাপি! শৃগালের আশ! কেশরীকামিনী 

সহ কেলি করিবাঁর,_-ওরে রে বর্বর !” 

এতেক কহিয়! রোষে নিক্ষোধষিল। অসি 

স্ন্ৰাস্র) ত1 দেখিয়া বীরমদে মাতি। 

হুুষ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিল। অমনি 

উপশুন্দ,_গ্রহ-দৌষে বিগ্রহ-প্রয়াসী। 

মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত যেমতি 

মাতঙ্গ যুঝয়ে, হাঁয়, গহন কাননে 

রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা 

উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ববকথা যত ! 

4 তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে 
বিপন্থি দোহার অস্ত্রে ক্ষত ছুই জন, 

“তিতি ক্ষিতি রক্তত্রোতে, পড়িল! ভূতলে !" 
কতক্ষণে সুন্নাস্ুর চেতন পাইয়া, 

কাতিরে কহিল চাহি উপন্থুন্দ পানে; 

“কি কর্ম করিমু, ভাই, পৃববকথ ভুলি ? 

এত যে করিম তপঃ ধাতায় তুষিতে ; 

এত যে যুঝিম্ু দোহে বাসবের সহ 

এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে? 

এবালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্্মাইনু 
এত যত্বে ? কাম-মদে রত যে ছুম্মতি 

সতত এ গতি তার বিদিত জগতে। * 
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে-_- 

রণক্ষেত্রে শতক্র জিনি, মরিন্ অকালে, 



/০৮--৫৩৭ তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য ; চতুর্থ সর্গ ৮৫ 

মরে যথ মুগরাজ পড়ি ব্যাধ-র্ফাদে |” 

এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাস্থর বলী, 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা। 

অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন, 

নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে, 

যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বথাম। রথী 

পাঁগুব-শিশুর শির দিল। রাজহাতে ! 

মহ! শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী 

কহিলা; “হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে 

লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ? 
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে 

অমর! হে শৃরমণি, কে রাখিবে আজি 

দানব-কুলের মান, তুমি ন৷ উঠিলে ? 

হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত 

উপনুন্দ; ভল্প দৌষে দোষী তব পদে 

কিস্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি, 
লয়ে এ বাঁমারে, ভাই, কেলি কর উঠি !” 

এইবূপে বিলাপিয়! উপস্থন্দ রথী, 

অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমপিলা 

কম্মদে।ষে। *শৈলাকারে রহিল! ছুজান্ 

সমরে পড়িল দৈত্য । কন্দর্প অমনি 

দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিল। গন্তীরে । 

বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা 

প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইল। আঁশুগা 

মহারজে ৷ তু শূঙ্গে, পর্ব্তকন্দরে, 

পশিল স্বর-তরঙ্গ । যথা কাম্যবনে 

দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা 

নিরাকারা দৃতী। “উঠ,” কহিল সুন্দরী, 
“শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি ! 
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ভ্রাতুভেদে ক্ষয় আজি দানব ছূর্জয়।” 
4 যথা অগ্নি-কণা-ম্পর্শে বারুদ-কণিক- 
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে 

গরজি পবন-মার্গে, উঠিল! তেমতি 

দেবসৈম্যশৃহ্যপথে! এরতনে খচিত 
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী 
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে । 

+ শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা 
তারাশির,_ তেজে ভস্ম করি মুররিপু! 

বাজাইল রণবাগ্ঠ বাগ্ঠকর-দল 

নিকণে। চলিল! সবে জয়ধ্বনি করি। 

চলিলেন বাযুপতি, খগপতি যথা 

হেরি দূরে নাগবৃন্দ__ভয়ঙ্কর গতি; 

সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিল! হরষে 
শমন ; চলিলা ধনু টঙ্কারিয়! রী 

সেনানী; চলিল! পাশী; অলকার পতি) 

গদ! হস্তে; স্বর্ণরথে চলিল। বাসব, 

ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি। 

চলে বাঁসবীয় চমূ জীমৃত যেমতি 
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিম্বা! চলে যথা 

প্রমথনাথের দাথে প্রমথের কুল 
নাশিতে প্রলয়কালে, ববশ্বম রবে-_ 

ববন্থম রবে যবে রবে শিক্গাধ্বনি ! 
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আঙি 

দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব, 

হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে 
মরিল! মুহুর্তে, আহা যত নদ নদী 

প্রশ্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল ! 

শৈলাকার শবরাশি গগন গরশে । 

শকুনি গৃধিনী ঠষ-_বিকট মূরতি-_- | 
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যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে 

মাংসলোভে | বায়ুসখ। সুখে বায়ু সহ 

শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে। 
মরিল দাঁনব-শিশু) দানব-বনিতা | 

হায় রে, যে ঘোর বাত্য। দলে তরু-্দলে 

বিপিনে, নাশে সে মৃঢ মুকুলিত লতা, 

কুম্থম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা। 

বিলাগী-বিলাপধ্বনি জয়মাদ সহ 

মিশিয়া পুরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে! 
কত যে মারিল৷ যম কে পারে বণিতে ? 

কত যে চুণিলা, ভাঙ্গি তুক্গ শুঙ্গ, বলী 

 প্রভপ্রন ;_-তীক্ষ শরে কত যে কাটিলা 

সেনানী; কত যে যুখনাথ গদীঘাতে 

নাশিল' অলকানাথ ; কত যে প্রচেত৷ 

পাশী; হায়, কে বণিবে, কার সাধ্য এত? 

দীনব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি 
শচীকাস্ত, নিতান্ত কাঁতর হয়ে মনে 

দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনা দিলা 

রণড়মে ৷ দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে 
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে। 

কহিলেন স্থনাসীর গন্ভীর বচনে 7৮ 

“মুন্দ-উপন্ুন্দাস্থর, হে শুরেন্দ্র রি, ৃ 

অরি মম, যমালয়ে গেছে (হে চলি 

অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি? 

তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে? 

নীচের শরীরে বীর কত কি প্রহারে 
অস্ত্র ? উচ্চ তরু-_সেই ভস্ম ইরম্মদে। 

যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসত যত। 
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ? 

আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত? 



মধুস্দন-গরন্থাবলী ৫৯৮--৬$ 

আইস সবে দানবের প্রেতকন্ম করি 
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে, 
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে ! 

বিশ্বনাশী বজ্তাগ্নিরে অবহেল| করি, 
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে, 

কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি 

খেচর ভূচর জীবে ? 4বারশ্রেষ্ঠ যারা, 
বীরারি পুজিতে রত সতত জগতে 1”4 

এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি 

সাজাইল| চিত। চিত্ররথ মহারথী। 

রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিল! 
ঘুত তাহে। আপি শুচি--সর্বশুচিকারী-_ 

দহিল| দাঁণব-দেহ। অনুমৃতা। হয়ে, 

সুন্দ-উপস্থন্দাসুর-মহিষী রূপসী 

গেলা ব্রহ্মলোকে, দৌহে পতিপরায়ণ|। 
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি স্বুরপতি 

জিধু, কহিলেন দেব মৃছু মন্দন্যরে ;-- 

“তারিলে দেবতাকুলে অকুল পাথারে 

তুমি; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে, 

হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু। 

এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে 

চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি ) 

নর্য্যলোকে ; স্খে পশি আলোক-সাগরে, 

কর বাস, যথ! দেবী কেশব-বাসনা) 

ইন্দবদনা ইন্দিরা-_-জল্ধির তলে ।” 

চলি গেল৷ তিলোত্তমা_-তাঁরাকারা ধনী-- 
স্ব্্যলোকে । সুরসৈন্ত সহ স্ুরপতি 
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা। 

ইতি শ্রীতিলোতমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ে! নাম 
চতুর্থ সর্গ।  * 
গ্রন্থ সমাগ। 



তিলোত্বমা-সম্ভব। 
( পুনলিখিত অংশ ) 

মধুহুদন “তিলোত্বমা-দম্ভব কাব্য আছন্ত সংশোধিত কিবার-*"মানস করিয়া 

ছিলেন; কিন্তু সময়াভাঁবে-: শেষ করিতে পারেন নাই,'..কিয়দংশ মাত্র লিখিয়। ক্ষান্ত 

£ইয়াছেন।” ( "তুদ্িশপদী-কবিতাবলি' ১ম সংস্করণের “প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন” 

গ-1/)। চতুদ্দিশপদী কবিতাবলী?র প্রথম সংঙ্করণের শেষ ভাগে “অসমাপ্ত 

এব্যাবলি” শিরোনাম দিয়া “তিলোন্তমাসস্তবেগ্র এই অংশ মংষোজিত হয়। সেখান 

/£.তই ইহ] পুনমুদ্রিত হইল। | 

প্রথম সর্গ 

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাব্রির শিরে 

দেবাত্মা, ভীষণ-মৃত্তি, অভ্র-ভেদী গিরি, 

অটল, ধবল-কায় ; ব্যোমকেশ যেন 

উদ্ধবাহু শুভ-বেশে, মজি চিরযোগে, 

যোগী-কুলে পুজ্য যোগী !__কি নিকুগ্জ-রাজী, ৫ 

কি তরু, কি লতা, কিবা! ফল-ফুলাবলী, 

আর আর শৈল-শিরে শেভে যা, মুগ্তরী 

মরকত-ময় স্বর্ন-কিরীটের রূপে; 

না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে, 

বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন ১০ 

জিতেন্দ্িয়! স্থুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত, 

বিহক্ষম স্ু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী, 

কভু নাহি ভ্রমে তথা ; সিংহ__ বনরাজা*__ 

বন-লগুভ্ড-কারী শুগুধর করী,_ 

গপ্ডার, শার্দ ল, কপি, _বন-বাসী পশু ১৫ 

স্ুলোচন! কুরজিণী, বন-কমলিনী,_ 

ফণিনী কুস্তলে মণি, ফণী বিষ-ভরা, 

না যায় নিকটে ঠার-_-বিকট-শেখরী ! 
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে, 



৯০ মধুলুদন-গরস্থাবলী 

কোলাহলে জল-দল মহ! কোলাহলে, সঃ 

তোগবতী স্রোতত্বতী পাতালে যেমতি 

কল্পোলিনী! বহে বায়ু ভৈরব আরবে, 
মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে, 
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ধ-নাশ-কারী ! 

কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ বলী, ২ 

কি দাঁনবী, কি মানবী) কিব। নিশাচরী, 

সকলেরি অগম্য__ দুর্গম দুর্গ যেন! 

দিবা নিশি মেঘ-রাঁশি উড়ে চারি দিকে, 

ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন। 

এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি 

বাসব বসিয়া কেন একাকী, ত। কহ, 

পঙ্কজ-বালিনি দেবি, এ তব কিন্কুরে ? 

স্বরাস্ুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে 

আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিন্ধুরে মিলা 
অমৃত্-রমের আশে,_সেই বল-সম ্ 

যাঁচি কৃপা» কর দয়া আজি অকিঞ্চনে, 

বাগৃদেবি ! যতনে মথি বাক্যের সাগরে, 

কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে। 

কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি ! 

অসীম মহিম] তব, হায়, দীন আমি, 

কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচুড়-চুড়ে,_ 
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষত্র ফুল-দলে 

লভে না কি আভা কত তার শোভা হতে 
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে, 

কঠোর তপস্ত! নর করে যুগে যুগে, 
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে, 

সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে? 

কোথ সে অমরাবতী-_পৃ্ চির-নুখে ? 

কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্বময়ী পুরী, 



১৫. 

তিলোত্বমাসম্তব কাব্য £ পুনলিখিত অংশ 

মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু 

কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা, 

রবি-পরিধির আভ। মেরু-শৈলোপরি ! 

কোথায় নন্দন-বন, বসম্ত যে বনে 

বিরাজেন নিত্য স্বখে ? পারিজাত কোথ। 

অক্ষয়-লাবণ্য ফুল? খধি-মনোহর। 

কোথা সে উর্বশী, কহ 1. কোথা চিত্রলেখা, 

জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধুমুখী ? 

অলকা» তিলকা। রস্তা, ভূবন-মোহিনী ? 

মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়! গড়ি 

নিগড়, কাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে ? 

কোথায় কিন্নর, কোথা বিগ্ভাধর যত ? 

গন্ধবর্ধ, মদন-গর্বব খবর যার বূপে+ 

গন্ধবর্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রঘী, 

কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী 

দৈত্য-রণে ? কোথা, মা» সে ভীষণ অশনি, 

যার ক্রুত ইরম্মদে, গম্ভীর গর্জনে, 
দেব-কলেবর কাপে থর থর করি, 

ভূধর অধীর ভয়ে; ভুবন চমকে 
আতঙ্কে? কোথা সে ধনু ধনুঃ-কুল-মণি 

আভাময়, যার চারু রত্ধব-কাস্তিএছটা 
নব.নীরদের-শিরে ধরে শৌভা, যথা 

শিথীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের:শিরে 1: 
কোথায় পুষ্ষর: কোথা আবর্তকঃ দেবি, 

ঘনেশ্বর 1- ' ক্ষোঁথা, কহ, সারথি মাতলি ? 

কোথা সে'সুবর্ণ-রথ, মনোঁরথগতি। 

যার-স্থিরপ্রভ1 দেখি ক্ষণ-প্রতা লাজে 
অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা, 

(কাদন্ধিনী স্বজনীর গলা ধরি কাদি) 

অন্বরে? কোথায় আজি এরাবত বলী,, 

৯১ 

৫৫ 

৭৫. 
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গজেন্দ্র? কোথায় হয় উচচৈঃশ্রবা) কহ, 

হয়েশ্বর, আশুগন্ধি যথ। আশুগতি? 

কোথায় পৌলোমী সতী অনস্ত-যৌবনা) 
দেবেজ্্-হাদয়-সরে প্রফুল্প নলিনী, 

ত্রিদিব-লোচনাঁনন্দ, আয়ত-লোচন। 

রূপসী? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতর, 

কামদা বিধাতা যথা; যে তরুর পদে 

আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী 

বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে? 

কোথা মৃত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী 

মৃত্তিতী-_নিত্য যার! লেবিত দেবেশে ? 
সে দেব-বিভব সব কোথা) কহ এবে, 

কোথা সে দেব-মহিমা--দেবি বীণাপাণি ! 

ছুরস্ত দানব-ছয়, দৈব-বলে বলী, 
বিমুখি সমুখ রণে দেব দেব-রাজে, 
পুরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে, 
লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি 
(দ্বেষ-বিষে জলি ) হায়, দেব-রাঁজ-পুরে 

সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি 

বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে 

পামর! যেমতি শ্বাস রুদ্রের, প্রলয়ে 

বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে, 

প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে; 
ধরার কবরী হতে ছি'ড়ি লয় কাড়ি 

স্বর্ণ কুসুম-দাম? যে সুন্দক্কবপু: 

আনন্দে মদন-সখ। সাজান আপনি 

দিয়া নান] ফুল-দাজ ; সে সুন্দর বপুঃ 
ফুল-সাজ-শস্য বন্তা করে অনাদরে_ 

_ গম্ভীর হুসঙ্কারে পশে রম্য বন-স্থলে! 

দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত, 
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দুর্জয় দিতিজ-ভূজ-প্রতাপে তাপিয়। ১১০ 

( হীন-বল দৈব-বলে ) ভঙ্গ দিল! রণে 

আতঙ্কে। দাঁবাগ্রি যথা, সঙ্গে সখ। বায়ু, 

হুহুঙ্কারে প্রবেশিলে গহন কাননে, 

হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে, 

চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন ১১৫ 

( রক্ত-বীজ-কুল-কাল !) আক্ত রক্ত রসে; 

পরমাঁদ গণি মনে পলায় কেশরী 
মৃগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে 
উদ্ধশ্বাস ; মুগাদন ধায় বায়ু-বেগে ; 

কুরঙ্গ সুশূঙ্গধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে ১২০ 
পলায়; পলায় শূন্যে বিহঙ্গম উড়ি। 

পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আখি, 

কোলাহলে পৃরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ; 

পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড করি 

পলায়নে ; ধায় বাঘ; ধায় প্রাণ লয়ে ১২৫ 

ভলুক বিকটাকার; আর পশু যত 

বলবস্ত, কিন্তু ভয়ে বলশুন্য এবে ;+_ 
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে, 

পলাইয়৷ পরিহরি সমর কুলিশী 
পুরন্দর ; পলাইল। জল-দল-পতি ১৩, 
পাশী, সর্বনাশী পাশে হেরি ( দৈব-বলে ) 
মিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে ! 

পলাইল। ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি? 
পলাইল! শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধবজ রথী 
সেনানী ; মাঁহষাসনে সর্বব-অস্ত-কারী ১৩৫ 
কৃতাস্ত, কৃতান্ত-দূতে হেরিলে যেমতি 

সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে ! 
পলাইল! গদাধারী অলকার পতি, 
ব্যর্থ গদ। হাতে, হায়, ছুর্য্যোধন যথ! 



ৃ ৯৪ 

মধুণ্দন-গস্থাবিলী 

মিত্র ক্ষত্র-শুহ্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা ১৪০ 

(বিষাদে নিশ্বাসি ঘন! ) জলাশয় পানে, 
একাকী, সহায়-হীন'!-_পলা ইলা এবে 
নেবগণ.রণভূমি ত্যজি অভিমানে ; 

পুরিল, জগত দৈত্য জয়. জয় নাদে, 
বসিল দেবারি ছুষ্ট দেব-রাজাসনে, ১৪৫ 

হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া) 

বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল 
রতির কোমল হিয়া,'হায়, পোড়াইতে 

সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে 

নিত্যানন্দ মদনের মূরতি, সুন্দরী ১৫০ 
গুজেন আদরে, প্রেম-ফুলাগুলি দিয়া ! 

স্ুন্দ উপস্ুন্দাস্ুর, দ্বন্দি সবুর সহ 
লগুভণ্ড করিল অখিল ভূমগ্ুলে। 

ইত্যাদি-_ 



সর্গ পংক্তি 

১৪ 

৫২৬ 

৫২৮ 

১১৭ 

৯৫৮ 

পরিশি 
ছুরূহ শব্দ -ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা 

দেব-আত্মা-দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। “অগ্ত্যত্বরস্তাং দিশি দেবতাত্মা 

হিমালয়ে। নাম নগাঁধিরাঁজ:*__কুমীরসম্ভব ।' 

মণিকুত্তলা--মণি শিরে যাহার? কুস্তল এখানে শির অর্থে। 

শেখর--শিখর, চূড়া । 

সর্বনাশকারী--লয়ের দেবত। মহাদেব । 

শেষের- শেষ নাগের, অনন্ত নাগের। 

স্থাণুর-__শিবের। 

নগদল--হত্তিসমূহ ( মধুস্থদনের প্রয়োগ )) নগজদল শুদ্ধ। 

মুগাদন-_ব্যান্রবিশেষ, নেকড়ে বাঘ। 

জীবনতরঙ্গ__জলের ঢেউ। 

পক্ষরাজ-_-পক্ষিরাজ। 

রজঃকাস্তি--রজতকীস্তি ; বজত অর্থে বজঃ মধুস্থদন বহু স্থলে প্রয়োগ 

করিয়াছেন । 

বিশদ বসন1__শুভ্রবসন]। 

রঞচনের-_রক্ত চন্দনের | 

প্রফুল্লিত--প্রসকল্প ( মধুস্থদনের গ্রয়োগ )। 
অনস্ত-যৌবন দেব-__-চিবযৌবনম্বরূপ দেব। 
কন্দলী-_ কদলী অথব। ছত্রক-বিশেষ। 

শোভাঞগ্ুন--সজিনাগাছ। 

বদরী ইত্যাদি--ভগবান্ বেদব্যাসের আশ্রমের নাম বদরিকা শ্রম । 

অশোক--বৈদেছি, হায় ইত্যাদি--সীতাদেবীকে রাবণ অশোকবনে 

রাখিয়াছিল। 

নবীন! মালিক।-_নবমল্লিকা। 

গম্ধ-মাদন--গন্ধমাদন পর্বত ; অথবা] গন্ধবিশি্ট কীটবিশেষ। 

কারণ-কিরণে--কারণ-_স্তির আদদিশক্কি, তাহার তেজে। 

বিভীসে-_বিভায় ; এক্সপ প্রষ্মোগ ২ফ় সর্গের ৫৫৭ পংক্তিতেও আছে। 

গরুতবস্ত-কুলপতি-_পক্ষি-কুলপতি। 

থা 
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সর্গ পংক্তি 

২2২৫৩ 

৫১৫ 

৫৪৫ 

৩৪ ১ 

৩১ 

৩৫ 

প্রতিমরে-_বৃত্তাকারে, মালার ছড়ার মত। 

চতুস্দ্ব-_চতুরজ, সৈন্য ; ১ম সংস্করণে “চতুরঙ্গ” ছিল। 
সেনা দেবলেনা, কাঠিকেয়ের পত্বী। 

তুরাসাহ-হন্ত্র। 
গ্রচেতাঃ্্বরুণ | 

রম-উরসে-রমণীর বক্ষে । 

সদানন্দ সম--মহাদেবের মত। 

অস্তারত-অস্তনিহিত। 

অশনায়_ক্ষুধায়। 

পরমত্তকারী-_প্রমত্তকারী। 

্ন্মার নিমর্গধারী-_ব্রদ্ধার স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্বগ্তণময়। 

ধায়ে_ধাইয়। 
কত্তিকাকুলবন্লভ-_“্বল্পত” সন্তান অর্থে, কৃত্তিকাকুলবল্পভ--কািকেয়। 

বন্থ-পূর্ণাগাঁর__ধনপূর্ণগাঁর। 
মরদন-_বিভ্রমকারী। 

পুটে-_পুটপাকে । 
শ্বন--বায়ু। 

পুষ্পলাবী-_পুষ্পচয়নকারিণী, মালিনী । 

রাগিলা__রঞ্িত করিল। 

জগদঘ্বে--জগন্মীতা, সরম্বতী অর্থে ( সম্বোধনে )। 

দীদিবি_দীপ্তিসম্পন্ন। 

ত্বর__ন্বর্গ। 

৪০৭-৮ মধুমতী পুরী-_মৌচাক। 
৫৮৮ স্থনাীর-ইন্ত্র। 
৬৩৯ শুচি-_-অগ্নি। 







গৃন্থাবতী নাটক 

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
[ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত |] 

সম্পাদক £ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সজনীকান্ত দাস 

নঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩।১, আচার্ধ প্রুল্লচন্দ্র রোড 

কলিকাতা-৬ 



প্রকাশক 
শীসনৎকুম্ার গুপ্ত 

বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষৎ 

প্রথম মুদ্রণ_বৈশাখ। ১৩৪৮ 
দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ, ১৩৫৫ 

_ তৃতীয় মুত্র ণ__আধাঢ়। ১৩৬২ 
চতুর্থ মুদ্রণ__ভাদ্র+ ১৩৭১ 

মূল্য--১৫০ পয়সা 

শনিরঞ্ন প্রেস, ৫৭ ইন্্ বিশ্বাস রোড, কর্পিকাতা-৩৭ 

হইতে শ্রীপগ্ুপতি দে কর্তৃক মুদ্রিত। 
১১১৭৯৯১৯৬৫৪ 



ভূমিকা 

মধুন্ুদনের প্রথম বাংল! গ্রন্থ “শন্িষ্ঠা নাটক'। ইহার পরেই তিনি 
দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 

ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিত্রছন্দ-সম্পর্কে তিনি বাজি 

রাখিয়াছিলেন। “পদ্মাবতী নাটকে" তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন 

করেন। এই একটি মাত্র কারণে 'পল্মাবতী নাটক" চিরস্মরণীয় হইয়া 

থাকিবে । এই প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্ব তাহার “বাঙ্গালাভাষা ও 

বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭৩ ) লিখিয়াছিলেন-_ 

..এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত দৃষ্ট হইল। পভগুলি 

নুতনপ্রকার--অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। বাঙ্ালা পয়ারের প্রতি-অর্ধের 

শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এই জন্ভ উহাকে মিজ্রাক্ষর়ছন্দ বলা যায়-_অমিত্রাক্ষরে 

সেরপ মিল নাই। এই ছন্দ ইঙ্গরেজির মিণ্টন্ প্রস্ভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, 

বাঙ্গালা কেহই এ পর্ধাস্ত উহার অনুকরণ করেন নাই-_মাইকেলই উদার 

কতিকর্তী ব1 প্রবর্য়িতা, এবং পত্রাবতী নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল। 

পর, ২৬৫ । | 

গ্রীক ধর্ম পুরাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত--এ কথা মানিয়াও হ্যায়রত 
মহাশয় এই নাটকটিকে “কবির স্বকপোলকল্লিত” বলিয়াছেন। কিন্ত 
'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বস দেখাইয়াছেন ( ৪র্থ সংস্করণ, 

পু. ১৪৮৫১), ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হুইয়াছে। 

তিনি লিখিয়াছেন-_- 

..১001800:81% অথব1 কলহুদেবী, অন্তত দেবীগণের মধ্যে এবিবাদ উৎপাদন 

করিবার জন্ত, একটি নুবর্ণময় “আপল্” (89019) নির্্মাণপর্বাক, তাহাতে ইহা 

“সর্বোত্ধম সুন্দরীর জন্য” এইরূপ লিখিয়া, তীহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন । 

ভুপিটরের (0070169) পত্বী জুনো (80০), "জ্ঞান ও বিস্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবা 
প্যালাস (81188) এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আধর্ঠান্্রী দেবী ভিনস্ (600৪), 

প্রত্যেকেই আপনাকে সর্ধাপেক্ষ। নুন্দরী স্থির করিয়া, তাহা! প্রাপ্ত হইবার জন্ত 

একাম্ত উৎদুক হন। তীহার] ট্রররাজপুর পারিসকে (7208), আপনাদিগের 

মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাহাকে, আপন কার্ধ্যোস্ধারের জন্য, পুরক্ষায় 

প্রদানে স্বীক্ৃতা হন। জুনো তাহাকে সাত্রাজ্য, প্যালাস তাহাকে 'সংখ্ামে 

বিজ্ময়লক্ী, এবং ভিনস্ াহাকে পর্বেোতম দুদ্দরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত 
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হন। পারিস সর্বাপেক্ষা হুন্দরী বোধে ভিনিসকেই সুবর্ণ আপল প্রদ্ধান করেন। 
অপর! দেবীদ্বয়, ইহাতে ঈর্ধায় ও অভিমানে, পাঁরিসের সর্বানাশের অন্ত প্রতিজাবন্ধ 

হন। ইহাই জুপ্রসিদ্ধ উয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুদ্ছবন, এই শ্রীক উপাখ্যান 

অবলম্বন করিয়া, তাহার পদ্মাবতী রচদ! করিয়াছিলেন। খ্রাক কবির চায় তিনিও 

তাহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্ধ্য পূর্ণ করিয়াছেন । গ্রাক কাব্যেও যেমদ 

পল্পাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অতিনেতাগণের হস্তে ক্রীড়া পুস্ভলির 

ভায় পরিচালিত হুইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা 

ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী, যথাক্রমে, গ্রাক পুরাণের জুনো, ভিনস্, 

ডিসৃকরৃডিয়া, পারিস এবং হেলেনের আদর্ণে কল্পিত হৃইয়'ছেন। পার্থক্যের মধ্যে 

এই যে, গ্রাক কাব্যের জ্ঞান ও বিস্তার অধিষ্ঠা্ী দেবী প্যালাসের পরিবর্তে 

মধুস্থদ্ন পঞ্জাবতী নাটকে যক্ষরাজমহিষী মুরজ| দেবীর অবতারণ| করিয়াছেন। জ্ঞান 

ও বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্ত| সৌন্দ্ষ্যাভিমানিনী রমঞ্লীর ভায় বিবাদপরায়ণ। 

না করিয়া মধুক্ছবম গ্রীক কবির অপেক্ষা বরং ন্ুরুচির পরিচয় দিয়াছেন । স্ত্রীজাতি 

বিভাবতী ও বুদ্ধিমতী হইলেও সৌন্র্ঘ্যডিমামিনী, এই বলিয়া! অনেকে গ্রীক কবিকে 

সমর্থন করিতে পারেন? কিন্ত স্ত্ীজ্কাতির প্রতি অশ্রন্ধা এবং অবজ্ঞা হইতে যে এরূপ 

সংস্কারের উৎপত্তি, তাহ] তাহার! অনুধাবন করেন ন1। সামাষ্তা রমণীর পক্ষে যাহা 

সম্ভবপর, জান ও বিস্তার অধিষ্ঠত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সঙ্গত নহে । পদ্াবতীর 

আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রাক পুরাঁণ হইতে পরিগৃহীত, তথাপি মধুস্থদন তাহাকে এন্সপ 

হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অনুকরণীংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়। 

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 

'পল্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয় পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮। প্রথম সংস্করণের 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ-_ | 

পল্লাবতী নাটক। / গ্রমাইকেল মধুস্থদন দর্ভ / প্রমীত। / “চীয়তে 

বালিশভাপি সংক্ষেত্রপতিতা। কৃষিঃ।” | মুদ্রারাক্ষসঃ। / কলিকাতা। / শ্রীমুত 

ঈশ্বরচন্ত্র বনু কোং বহবাজ্বারস্থ ১৮২ দংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্হোপ, যন্ত্রে যস্ত্রিত। | 

সন ১২৬৭ সাল। / 

মধুন্দনের জীবিতকালে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। তৃতীয় 

সংস্করণের ( ১২৭৬ সাল, পৃ. ৯, ) পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। 

'পন্মাবতী/-সম্পর্কে মধুন্দন ও তাহার বন্ধুদের চিঠিপত্রে ষে সকল 

সংবাদ পাওয়া যায়, এখানে তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট হইল ।-_ 

১। মধুস্দন গৌরদাস বসাককে, ১৯ মার্চ ১৮৫৯, 
অতদ 6008৮ [ 1৪9 8০৮ 609 68869 010100৫, [ 800 ৪616 88810. 

[ 80) 00 দা0108 90061067 0185. 90209 61009 8£০। 1 99206 ৪ 



|  পক্মাব্তী নাটক £ তৃমিকা ০ 

৪00088 01 60৪ 0106 6০0 606 38188, 810 60৪5 80098: 60109 00169 

(5100 80 16) 16,209 0199 806 18. 0191060. এ, 84. 18809 108৪ 

ধা16660 60 108 60 8৪ 60৪6 16 15 +180890 ৪ £০০৪. [1] 081 

801019ড6 2058911 & 08009 0 সা10106 3908811008৮ 600০ 16. ৪0৮ 

[10559 8810 ৪0008) ০0 8811--8 0--0 00101988806 ৪80101606 »“জীবন- 

চরিত)? পৃ. ২৪৭। 

২। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুশদনকে, ৮ মে ১৮৫৯ 
11186 ০0৮ 110911859 (00: 806৪ 01 50026 0181008 &16 180 20 

0:060091” 1 00859 7706 1080 679 10188801:8 01 89910% 60900 9৮,100 

[000 60৪ 85009918 1110) আছ৪ 980 60 009 ৪0006 0000108 ৪£০, | 

10859 1)0 00006 608৮ 6009 [0106 90001. ০০ 81018 100808£6009106 ক্য0010 

6 60:69 6০ £০০৭ 800000, [ 00 61010101001 80009 000098610 

15698 60 10110 1200)901966]5 50601 0109 080 18910195910686100 ০0 609 

18176700186109” 800 108601:8 1$ 1৪ 791098690, 1086 60 8130 01)9 1)00110 

6786 9080 896 6109 ৪01011009 800 11010010109 10061) ৪0 6118 39038 

61109 8100 101) 0109 8909 806০:৪.-মধু-স্মৃতি,+ পূ. ১১৯-২০। 

৩। যতীন্দ্রমোহন মধুক্দনকে - 
1 8110010 1119 59: 00001) 60 888 1318000-591:89 £:9009115 11610 

0099৭ 11) 001 978108610 11692860179, 1 820 10011090 60 1)91186 01086 

৮ 8:80 16 81009]0 198 0008 চ্1)) ৫7986 0%06100 800. 100800906, 

ড1116:6 008 ৪9061006106 18 6195৯690 0 1088 18 70086108] 60929 ০015 

৪170010 ৪1207: %00 ৪100061) 00দ110£ 08888£98 10] 1318100-5989 1)9 

86692000690) ৪০ 60৪৮ 619 ৪9001892006 02% 108 1)8£01190 1060 0108 1)81191 

6086 61085 879 10992106010 8916-88009 00889 (0 তা1)10)0 6095 816 

20005600090,-001% ৪9068090105 ৪ 09:81) 11017878106 1200810 [0198811)8 

2170 8£088)018 60 609 98৮ 30৮ 089 00986 1)9 69190 611%6 61095 

0085, 10 6106 8:৪6 1086810098১ 708 006 89860 ৪৪ 1) 0089 :0££90 

28109901০01 6018 (0100) 01 ৮8781096100. 00: 01188086471 0৮ 67৪ 

1০0010190 7921008১ 81969 101) 101/:8888, 10101) 819 18800 60 6106 

0০০6০:৪ 98৪ 01 0080 ) (01 6086 0০1 20819 61৪ 61010 &ট 0799 

000000181 %00 10)019 6109 08089 (0: 0050 5881৪ 60 00129,_-“জীবন- 

চরিত," পূ. ২৬৫-৬৬ | 

৪। মধুদ্থদন রাজনারায়ণকে, ২৪ এপ্রিল ১৮৬৭ 
.**] 00016 0000৭ 1 500, 10859 8661 98700186108 0৮ 11900 10859 

জা)&ট ০০ 60100 01 16, 101761918 8006091 101500 0100178 10101 

11] 106 ৪০০০ 80690 05 5 90101080৩01 800866018. 16168 8180 আ16690 | 

00 (6068 01888199] 00099]. ৪ 8000 &৪ 16 18 00 01 609 1১1116678 

008008, [ 81081) 8900 5০00 %& 60105 800 5০00 0008% 196 1019 100 179 
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০] 60108 ০0116, [1 1 800 80860) [ 106600 60 দা0169 9 0: 4 00019 

0187৪ ০1 6119 018881081 10100) 1086 60 £19 00 00006:0391 & 69866 

107 61196 8090198 01 0109 0781038) 8100 61160 668 00 10186011081 ৪07 

08118: ৪01১]906৪._“জীবন-চরিত)? পৃ. ৩১১। 

৫। মধুতুদন রাজনারায়ণকে, ১৫ মে ১৮৬০ 

30209 085৪ 8£0 ] 109 60 105 001)11819 60 ৪৫00 (০৩ & ০০7 

01 68৪ 06 09008 ) ] 90] ছ৪:য 801003 60 1)891 1086 ০০ 6010] 

0116] 8100 01 001010] 61086 00 08008 8110010 1709 10 1)181৮-59186 

8100 100% 10 0089, 1১08 0106 10005896100 00086 198 1):0081)6 &0০00৮ 1) 

890:৪9৪---জরীবন-চরিত)১ পৃ. ৩১৬-১৭। 

৬।. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুহ্থ্দনকে, ২২ মে ১৮৬০ 
[৫9169 10:06 6010090610010 205 1596 19666. 0786 1 10859 7680 

পর্লাবতী 100 60৪ 8686686 01988019 / 800 1)0ত্ঘ 00010 161১9 0600৫ 

ঘা186 দয1000 (608 1000 093 168 80610018111), 60 ০০? 11109 ৪519 13 

088৮ 800. 0০011000191 (0921)89 10 80099 [019998 & 1166]9 600 20001) ৪০) 

800 1008] 01 079 88261006068 876 21010 90018100110], [16 ৪60, 

08108 00166 ০0 6 10061 ৪০৮৮ 10 609 736208911 180608£9, 18 1010015 

86876911010 800 (108 10697886 110 1618 91] 10888:590 6০ 6108 9] 

18961 10 ৪00: 606 0185 1৪. আ91| ০:৮০ ০0 60৪ ৪0130] 01 

91001186566 ১...-জীবন-চরিত)+ পৃ. ২৬৪। 

৭। মধুস্দন রাজনারায়ণকে, ১ জুলাই ১৮৬০ 

সৃ0 0010100 8008৮ 58010087861 18 ছ95 £:8৮11510£) 100690. 

--জীবন-চরিত, , ৩২১। 

মধুন্দনের পদ্মাবতী নাটক' লইয়া সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিশেষ 
আলোচনা হয় নাই; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই 

পর পর মধুল্দনের চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
“পদ্মাবতী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক বার কলিকাতার ধনি-গৃহে এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাবে 

সধারণ-রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেনগে পদ্মাবতী 
গীতাভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। 



পদ্াবতী নাটক 
| ১৮৬৯ প্রানে সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করগ হইতে 



নাট্যোমলিথিত ব্যক্তিগণ 

ইন্দ্রনীল। (রাজা )। 

মানবক। ( বিদৃষক )। 
রাজমন্ত্রী। 

দেবধষি নারদ । 

মহধি অঙ্গিরা। 

মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞচুকী । 
এ পুরোহিত 

 কলি। 

সারথি। 

শচী দেবা । 

রতি দেবী । 

মুরজ। দেবী । 
পদ্মাবতী । 

বন্ুমতী। (সথী)। 

মাধবী। (পরিচারিকা )। 
গৌতমী। ( তপন্ষিনী )। 
রম্ভা। ( অগ্সরী )। 

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি | 



ৃত্মাবতী নাটক 
প্রথমাঙ্ক 

বিদ্ব্যগিরি ;দেব-উপবন | 

( ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ |) 

রাজা। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) হরিণটা দেখতে 

দেখতে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে 

স্বপ্ন দেখছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্ বিদ্ধ্যাচল 

অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিস্তা করিয়া) এই পর্ববতময় 

প্রদেশে রথের গতি রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ” 
ক্লেশ স্বীকার কর্যে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো! যে আমি 
একলা একটা নির্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে 
দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথ! হুঃখ 

দিলে? সেযা হৌক, এখন এখানে কিঞ্িংকাল বিশ্রাম কর্যে এ ক্লান্তি 

দূর করা আবশ্যক । ( পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয় ! 
বোধ করি এ কোন যক্ষ কিন্বা' গন্ধব্রবের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব 

জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন 

না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এযেন কল্কল রবে 
আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে ) এ কি? 
এ উদ্যান যে সহসা অপূর্র্ব সুগদ্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? ( আকাশে 
কোমল বাছ্ ) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি_-1 (সহস! নিদ্রাবৃত হইয়া 

শিলাতলে পতন।) 

( শচী এবং রতির প্রবেশ । ) 

শচী। সখি, স্বরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি ছষ্ট 

দৈভ্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংদ হবে এই ভাবনায় সদা সর্বদাই ব্যস্ত 
৮ হু 
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থাকেন। তাঁর কি আর মুখতোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি 
ভাগ্যবতী । দেখ, তোমার মম্মথ তিলার্ষের জন্যেও তোমার কাছ 

ছাড়া হন না। আহা] যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে 
সৌরভমধু চিরকাল বাধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার 

বশীভূত । 
রতি । সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি 

প্রায় বিন্মৃত হয়েছি। ( উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্ধ্য! শচীদেবি, এ 

দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে 

আস্তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে। 
শচী। কর্বে নাকেন1 দেখ, ইনি সমস্ত দিন এ নির্মল সয়োবরে 

নলিনীর মঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আমৃচেন। এতে কি 

মালতীর অভিমান্ন হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি 

ধরা পড়ছেন। 

(মুরজা দেবীর প্রবেশ ।) 

কি গো, সথি মুরজ। যে! এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন 
কেন? | 

মুর। (দীর্ঘনিশ্থাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, আমার দুঃখের কথ! আর 

কাকে বল্বো 
রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে? 
মুর। প্রায় পনেয় বংসয় হলো পার্বতী আমার কণ্যা বিজয়াকে 

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর. কোন 
অন্ুমন্ধান পাই নাই। 

শচী। সেকি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কতো 

স্বীকার পেয়েছিলেন ! 

মুর। হা--পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জগ 

হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি 

তিনি কোনমতেই আমাকে বল্তে চান'না। আমি আজ তার পায়ে ধরে 

যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্বো * 
রতি । তা ভগবতী তোমাকে কি বল্লেন? 
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মুর। তিনি বল্লেন_-“বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জানতে 

পারবে । এখন তুমি রোদন সম্বরণ কর্যে অলকায় যাও। তোমার 

বিজয়া পরম স্বখে আছে ।” 

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত 
হয়না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা 

জলবিদ্বের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়। ূ | 
মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে 

উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যেন্। 

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল স্থষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে 
তাতে কাট প্রবেশ কত্যে না পারে? 

(দুরে নারদের প্রবেশ |) 

নার। (স্বগত ) আমি মহষি পুলস্তের আশ্রমে শৃম্যপথ দিয়ে গমন 

কর্তেছিলেম । অকম্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে” 

ইচ্ছা হলো যে যেমন কর্যে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত 
করাই--এই জন্যেই আমি এই পর্রবত-সান্ৃতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা 

আমার এ মনস্কামনাটি কি ম্বযোগে স্থসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া হা, 
হয়েছে। এই যে স্ববর্ণপদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে 
এনেছি, এর দ্বারাই আমার কাধ্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) 
আপনাদের কল্যাণ হউক। 

সকলে । দেবষি আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। 

( প্রণাম । ) 

শচী। (ন্বগত) এ হতভাগা ত সর্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ 
আবার কোথেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো 1_-ও মা! আমি এ 
কি কচ্চিণ ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের 

পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে ) ভগবন্, আজ আমাদের কি 

ওভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তযে 

আপনার কোথায় গমন হচ্যে ? 

নার। (স্বগত ) এ ছুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। একি? 

এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু । এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখলে চঙ্গুঃ 



৬ মধুদ্দন-্রস্থাবলী 

শীতল হয়, কিন্ত ভিতরে--তম্ম ! তা আমার যে পর্য্যস্ত সাধ্য থাকে একে 

যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান কর! হবে না। 
(প্রকাশে ) আপনাদের চন্ত্রানন দর্শন করায় আমি পরম মুখী হলেম। 
আমর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে 

পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি। 
রতি। বলেনকি? 

নার। আর বলবো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে 
হরগৌরী দর্শন কর্যে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে 

দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম-_ 
শাচী। তার পর, মহাশয়? 

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম যে তার সলিলে একটি 

কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে । 

রতি। দেবধি, তার পর কি হলো? 

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দরধ্য দেখে তৃষ্ণা-গীড়া বিদ্মৃত হয়ে অতি যত্ব 

করে তুল্লেম। 
সকলে। তারপর? তারপর? 

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো--“হে নারদ, এ 

ভগবতী পার্ধতীর পদ্ম; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্্ম হয় 

নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমমুন্দরী তাকে 
এ পুষ্প না৷ দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।” হায়! একি 

সামান্য বিপদ্ ।-- 

শচী। (সহাস্য বদনে ) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন 
হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন? 

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্বেন কেন? দেবি, আপনি এ 
পদ্মটি আমাকে দিউন্। 

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা! করুন্। এ দেবনিম্মিত কলকপন্নের 

উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ব্রিভুবনে আর কে আছে? 
নার। (ব্বগত ) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় 

আরম্তের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা অেয়ঃ। (প্রকাশে ) 
আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, 
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আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপন্বী--আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের 

মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। 

অতএব আমি এই কনকপম্ম এই ভগবান্ বিদ্ধযাচলের শূঙ্গের উপর 

রাখলেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ 

এ পুঙ্গ স্পর্শ করবা মাত্রই তাকে পাষাণ-মৃণ্তি ধর্যে এই উপবনে সহস্র 

বংসর থাকৃতে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম। 

[ প্রস্থান । 

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়। স্ত্রীকি আর আছে? 

উভয়ে । কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখলে? 
শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের অহঙ্কার দেখলে 

ভয়হয়! আইমা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে 

এত দর্প কর। সাজে? 

উভয়ে । কেন, কেন? আমর কি দর্প করেছি? 

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী? 
মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি ফক্ষেশ্বরের 

প্রণয়িনী মুরজা । | 

রতি। তোমাদের কথ শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্লে যে, 
যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মন: মোহন করেন, আমি তার মনোমোহিনী 

রতি। 

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে 

দগ্ধ হওয়া অবধি তার আর কি আছে? 

রতি। কেন,কি না আছে? তুমি যদি আমাকে আম্মার মম্মথের 

কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো 
না। তোমার প্রতি যে স্থরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে । 
তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাকলে কি তিনি আর সহত্রলোচন 

হতেন? ৰ | 

শচী। (সরোষে ) তোর এত বড় যোগ্যতা? তুই স্থরেন্দ্রের নিন্দা 

করিস! তোর মুখ দেখলে পাপ হয়। 
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( অদৃশ্টভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ। ) 

নারদ। (স্বগত) আহা! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে 
বীণাধ্বনি কর্যে একবার আহলাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) 
যা হউক, এ দুর্জয় কোপাগ্নি এখন নির্বাণ করা উচিত। ৃ 

প্রস্থান। 
মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন? ১ 

আকাশে । হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথ! বিবাদ কর্যে 

দেবসমাজে নিন্বনীয়া হবে? দেখ, এ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভ- 
নগরের রাজা ইন্দ্রণীল রায় স্বপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওকে 
মধ্যস্থ মান। 

মূর। এ শুনলে ত? আর ঘন্দে কাজকি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল 
রায়কে জাগান যাক গে। 

শচী। রাজ! ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, 

আমর! এ শিখরের কাছে ফরাড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি। 

[ সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাগ । 

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া স্বগত ) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই 
দেখতেছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া ) হে নিদ্রাদেবি, আমি 

কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হল্যে? 

হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি 
আমাকে আবার এ দুর্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেললে! জননি, এ 

কি মায়ের ধর্ম! আহা | কি চমতকার স্বপ্লটাই দেখছিলেম! বোধ 

হলে! যেন আমি দেবসভায় বসে অগ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ 

কর্তেছিলাম, আর চতুদ্দিক থেকে যে কত সৌরভমুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা 
বর্ণনা কর! মন্ুত্তের অসাধ্য কর্্ম। ( সচকিতে ) এ আবার কি? এরা 

নকল কে1-_দেবী কি মানবী? 

( শচী, মুরজ! এবং রতির পুনঃপ্রবেশ | ) 

তা এদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এদ্রের দেবত্ব-সন্দেহ দুর 

না কল্যেও এদের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঙ্জন হতে || 



পল্লাধস্তী নাটক . 5 

নলিনীর আম্্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জানতে পারে যে নলিনীই তার 

নিকটে ফুটে রয়েছে । এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য কি ভূমগ্ডুলে সম্ভবে 

শচী। মহারাজের জয় হউক ! 

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন। 
রৃতি। মহারাজের সর্ধ্ত্র মল হউক। 

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী। 

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্বী মুরজা। 
রতি । নরেশ্বর, আমি মন্মথ প্রণয়িনী রতি । 

শচী। ( জনাস্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা 
কইতে দাও--এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে? 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার 

জন্ম সার্থক হলো৷। তা আপানার! এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন? 

শচী। মহারাজ এ যে পর্ধতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখতে 
পাচোন, এটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্বাপেক্ষা 
পরমনুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন। 

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল করে 
বুঝলেন ত1-_যে সর্বাপেক্ষা পরমনুন্নরী- 

শচী। আরে এত গোল কর কেন? 

রাজা । (স্বগত ) এ কি বিষম বিভ্রাট । এ'রা সকলেই ত দেবনারী 

দেখছি, তা এ'দের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশে ) 
আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জানা করুন। 

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে *ধর্মঅবতার | 

আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে। 

যুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে? 

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের 

দিকে চেয়ে দেখলেই ত হয়। 

রাজা। (স্বগত) কি. সর্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা 

করেছিলেম, তা আর কাকে বল্বো। 

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি 

আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি স্ুরেন্দ্রের মহিষী, আমি 
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ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্থেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্ত্রপদে নিযুক্ত 
কত্যে পারি। | 

মুর। শচী দেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব। দেখ, তোমরা প্রবল 

দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিব! রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি 
আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোথেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) 

হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্মপত্তী ; এ 
বন্থমতী আমারই রত্বাগার,_এতে যত অমূল্য রত্বুরাজি আছে, আমিই সে 
সকলের অধিকারিণী | 

রতি। (ন্বগত ) বাঃ, এ'রা যে ছুজনেই দেখছি বিচারকর্তাকে ঘুষ 
খাওয়াতে উদ্ধত হলেন, তবে আমি আর চুপ করে থাকি কেন? 

( প্রকাশে ) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা স্ুরপতিই জানেন। 

পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ধ্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিন্তু ঝড় আন্ত 
হল্যে সকলের আগে তারই সর্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বল্বো? 
যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্বদাই বিবরে লুক্য়ে থাকে । আর যদি 
কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার 

মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা নাকরে? আরও 

দেখুন, ধন উপার্জনে যার মন, তার অবশেষে তৃতপোকার দশা! ঘটে। 

এই নির্ধবোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্মাণ কর্যে, 

তার মধ্যে বন্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্কায় প্রাণ হারায়, পরে পষ্টবস্ত্র অন্ 
লোকে পরে। 

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সক্ষম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে 

সধী কে? | 

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর 

সর্ববাপেক্ষা সুখী । পুষ্পফুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্মহ নাই। 
তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পন্বরূপ অল্গনা বিকশিতা হয়, তার! 

সকলেই আমার সেবিকা । 
রাজা । (ব্বগত ) এখন আমার কি কর! কর্তব্য? এ বিপদ্ হত্যে 

কিসে পরিত্রাণ পাই ? 
শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে*।বলম্ব করা উচিত 

হয় না। 
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রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপল্প গ্রহণ করিয়া) আপনারা 

ষ্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার 

বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ 

আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না? 

মকলে। তা কেন হবো? 

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার 

বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে 

পদ্ম প্রদান। ) 

শচী। (সরোষে ) রে ছুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম নষ্ট 
করলি? তা তোকে আমি এ নিমিত্ত যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই 

ক্রুটি কর্বো না। 

[ প্রস্থান । 

মূর। ( সরোষে ) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ কর্যে, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের 

কর্ম করলি? তা! তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন 
সংশয় নাই। 

[প্রস্থান । 

রতি। (প্রফুল্ল বদনে ) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই 
শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার 
যথাবিধি পুরস্কার কত্যেও ভূল্বো না। আপনি আমার আশীব্ধাদে পরম 
মুখভোগী হবেন । এখন আমি বিদায় হই। 

রাজা । (শ্বগত ) বিধাতার নির্ধন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা 

পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; এখন যে ঝঞ্চাটটা'মিটে গেল, 
এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা! যে আমাকে ক্রোধানলে ভপ্ম কর্ে 

যায় নাই, এই আমার পরম লাভ। 

(সারথির প্রবেশ ।) 

সার। মহারাজের জয় হউক । দেব, আপনার রথ প্রস্তত ৷ 

রাজা। দে কি? তুমি এ পর্ধত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে 
আনলে ? | 

৮০ 
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মার। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের 
পক্ষে এ অতি সামান্য কর্্ম। 

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ 
বিদ্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি । আর্ধ্য মানবক কোথায়? 

সার। আজ্ঞাতিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতত্ততঃ ভ্রমণ করে 
বেড়াচ্যেন। 

নেপথ্যে । ও- হো | হে | হে! 
রাজা । সারথি, তুমি রথের নিকটে আমার অপেক্ষা কর। আমি 

মানবককে সঙ্গে করে আনি । 

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 

্ [প্রস্থান। 
রাজা । (স্বগত ) দেখি মানবক এখানে একল| এসে কি করে। 

এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মন্ুযুকে ভয় দেখান ০৮ সহজ কর্ম। 

০০৪০০ অবস্থিতি। ) 

( বিদুষকের প্রবেশ ।) 

বিদু। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে 
নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে 
পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। 

এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে ছেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। 

(ভূতলে উপবেশন করিয়া ) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপন্ন, এর চিহ্ন 

স্বয়ং পুরুষোত্বম কত প্রযত্বে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, 

এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছি'ড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের 
শ্োতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে দুষ্ট বিশ্ধ্যাচল, 
তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোথেকেই বা থাকবে। 

তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হাদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, 

তোর কি ব্রদ্মহত্যা পাপের ভয় নাই? 
নেপথ্যে । ( তর্জন গর্জন শব । ) 

বিদু। ওবাব1|] এ আবার কি? পর্বতটা লেগে উঠলো ন! কি? 
নেপথ্যে। ( তর্জন গর্জন শবা। ) 
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বিদু। (সন্ত্রাসে ) কি সর্বনাশ! (তৃতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া 

প্রকাশে ) হে ভগবন্ বিদ্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, 

আমি তোমার পায়ে পড়ি! আমি এই নাক কান মলে বল্ছি, আমি 

তোমাকে আর এ জনম্মেও নিন্দা করবো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে 

বলে? তুমিই পর্বগ্কূলের শিরোমণি । (গাত্রোথান এবং চিন্তা করিয়া 

স্বগত ) দুর, আমার আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে এত ডরালেম যে? 

বোধ করি, ও শবটটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র । 

নেপথ্যে । ধ্বনি মাত্র । | 

বিদু। (চকিতে ) এ আবার কি? এফে ষথার্থই প্রতিধ্বনি। তা 

পর্ধবত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চি 

আলাপই করি না। ( উচ্চস্বরে ) ওলো। প্রতিধ্বনি । 

নেপথ্যে ।-_গীরিতের ধনী । 

বিদূ। ওলো! তুই আবার কোতথেকে লো? 

নেপথ্যে ।--কে লো? 

বিদু। তুই লো। 
নেপথ্যে ।__তুই লো৷। 
বিদু। মর্, তোর মুখে ছাই । 
নেপথ্যে ।-_মুখে ছাই । 

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে? 

নেপথ্যে 1--তোর মুখে । 

বিদ্ধ । বাহবা! বাহব! ! 

নেপথ্যে ।-_-বোবা । 

বিদু। মর্ গম্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্। 

নেপথ্যে ।--ইস্। 
বিদূ। যা, এখন যা। 

নেপথ্যে ।--আঃ। 

বিদু। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় 

নালেো? 

নেপথ্যে ।- না! লে।। 

বিদু। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি। 
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নেপথ্যে | ত্যা_ছি। 

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না। 

নেপথ্যে ।--না। | 

বিদু। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে 

উপবেশন। ) 

(রাজার পুনঃগ্রবেশ। ) 

রাজা। (স্বগত ) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে, তা বলা 

ব্ষর। আমি এই উপবনে নিষাদরাপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর 

মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধবনিও হলেম ; দেখি, আরও কি 

হতে হয়। ( পর্ধতান্তরালে অবস্থিতি।) 
বিদৃ। (মুখ মোচন করিয়। স্বগত ) মাগী গেছে ত। ওলো৷ প্রতিধ্বনি, 

তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুিক্ অবলোকন 

করিয়া) আহা! 'ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে 

শীতকালেও তৃষ্ণ৷ পায়। তা! আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু 

আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্র্য্য! এ যে একটা 

উত্তম পাক! দাড়িমু দেখতে পাচ্চি। তা এ নির্জন স্থানে এক জন 

স্ংশজাত ব্রাহ্মকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? 

( দাড়িঘ্বগ্রহণ। । 

নেপথ্যে । রে ছৃষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন 

যক্ষরাজের রক্ষিত ? 

বিদু। (সত্রাসে ম্বগত ) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে 

বস্লেম। 

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মন্তকচ্ছেদন কত্যে আস্ছি। 

( হৃছঙ্কার ধ্বনি ।) 
বিদু। (সত্রাসে ভূতলে জাহুদ্য় নিক্ষেপ করিয়। প্রকাশে ) হে যক্ষরাজ, 

আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ত্রাণ 

পেটের দায়েই এ কর্ম্টটা করেছি । 

নেপথ্যে । হ মিথ্যাবাদিন্, িরিসিসিরিদিরা 

পরধন অপহরণ করে ? 
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বিদু। (সত্রাসে ) হে ষক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি 

মিথা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাঙ্গণ। তা আমি আপনার 

নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, ষদি আর কখন পরের ড্রব্য চুরি করি, 

তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে 

বল্চি_ 
নেপথ্যে । দে,খংদে। 

বিদু। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন। 

নেপথ্যে । তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস ? 
বিদু। (স্বগত ) বাচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, 

তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে ) ষক্ষরাজ, আর ছুঃখের কথা কি 

বল্বো। আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে 

এসেছি। 

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর 

ব্ক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত গীড়ন করে? 

বিদু। আপনি দেখছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর 

অধিক কি বলবো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন য1 দেখে, তখনই 

তাই লুটে পুটে শ্যায়। 

নেপথ্যে । বটে? সেনা বড় অসং? 

বিদু। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না।_ওর রাজ্যে বাস করা ভার । 

বেটা রাবণের পিতামহ । 

নেপথ্যে । বটে? রাজার কয় সংসার? 

বিদূ। আজ্ঞা, বেট! এখনও বিয়ে করে নি। 

নেপথ্যে । কেন? 

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ । পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে 

করে না। 

(রাজার পুনঃপ্রবেশ। ) 

রাজা। কি হে ধিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি 
প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও দ্বরাচার? আমি কি অর্থ 
ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না! 
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বিদু। (ন্বগত") কি সর্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা 

ইন্দ্রনীল! তা এখন কিকরি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, 

মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন। 

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপকরে রইলে? এখন 

আমার উচিত যে আমিই তোমার মন্তকচ্ছেদ করি। 

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাহ্য। ) 

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি! 
বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।) 

রাজা। মর্ মুর্খ। তুই পাগল হলি না কি? 

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে 

আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছিলেম না। হাঃ! হাঃ! হাঃ! 

রাজা। বল্ দেখি, কিসে চিন্তে পেরেছিলি? 

বিদু। মহারাজ, হাতির গর্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা 

বাঙ ডাক্চে। সিংহের হুঙ্কার শব্ধ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ 

হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্ |) 

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন! 

বিদু। বয়স্তা, পাপকর্্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। 

দেখুন, আপনি একজন মদ্্বরাঙ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্ভত 

হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দাম্বরূপ কিঞিং তিক্ত বারি পান 

কত্যে হলো। | 

রাজা। ( সহান্ত বনে ) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সেযা 

হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অস্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি 

শুনূলে অবাক্ হবে । 

বিদু। কেন মহারাজ 1 কি হয়েছিল, বলুন্ দেখি? 

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। 

সে সব কথা এর পরে বল্বে৷ । 
বিদৃ। তবে চদুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি। ) 

রাজা। ও আবার কি? দীড়ালে কেন? | 

বিদ্ব। বয়স্য, ভাব্চি কি-বলি যদি এখানে রক্ষরাজ নাই, তবে ও 

পাক! দাড়িমটা ফেলে যাব কেন? 
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রাজা । ( সহাস্ত বদনে ) কে ফেলে যেতে বল্চে? নাও না কেন?
 

বিদু। যে আজ্ঞ!। ( দাড়ি্ব গ্রহণ। ) | 

রাজা । চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থ ই এসে উপস্থিত হন, 

তবে কি হবে? 

বিদু। অজ্ঞে। হা_এ বড় মন্দ কথা নয় তবে শীঘ্রই চলুন । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

ইতি প্রথমাঙ্ক । 



দ্বিতীয়ানক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 
মহাশেরীপুরী-_রাজত্ধান্তসংক্রাত্ত উদ্ভান। 

( পল্মাবতী এবং সথীর প্রবেশ । ) 

পল্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূরধ্যদেব অস্তে গেছেন 
বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে। 

সথী। প্রিয়সখি, তবুও দেখ, এ না একটি তারা৷ আকাশে উঠেছে? 
পদ্মা। ওকে কি তুমি চেন না, সথি। ও যে ভগবতী রোহিণী। 

চন্দ্রের বিরহে ওর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাগলি দিয়ে 
তার আস্বার আগেই একল৷ এসে তার অপেক্ষা কচ্যেন। 

সধী। প্রিয়সখি, তা যেন হলো কিন্ত একবার এদিকে চেয়ে দেখ। 
কি চমৎকার ! 

পদ্মা । কেন, কি হয়েছে? 

সথী। এ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কত্যে এসেছে, 
কিন্ত মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্তের জগ্চেও স্থির হয়ে 
বসৃতে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ । ওকে যত বার মলয় 

তাড়াচ্যেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বসূচে। 

পদ্মা । সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, 
এখন একলা কি কচ্যে। 

সধী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী 
আজ কেমন বেশ করে তার বাসর ঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে। 

পদ্মা । সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না 
গেলেই বা কি? কিন্ত যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে ছুটি মিট কথা 
কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেচি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা 
পড়লে, জলটা অতিশীঘ্ব বেগে চলে যায়, কিন্তু র্দি কোন মরুভূমি কখন 

জলধরের প্রমাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে। 
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( পরিচারিকার প্রবেশ ।) 

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচবার জচ্যে 
এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞ৷ করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি । 

সে বল্ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে। 
সথী। দুর্, এ কি পট দেখবার সময় 1 
পদ্মা । কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। ( পরিচারিকার 

প্রতি ) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্গে। 

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। ( উচ্চম্বরে ) ওলো। 

পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাকৃচেন। 
নেপথ্যে । এই যাচ্যি। 

( চিত্রকরীবেশে রতি দেবীর প্রবেশ ।) 

সথী। (জনাস্তিকে পল্মাবতীর প্রতি ) প্রিয়সধি, এর নীচকুলে জন্ম 

বটে, কিন্ত এর রূপলাবণ্য দেখলে চক্ষু জুড়ায়। 
পল্পা।। (জনাস্তিকে সথীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি 

মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে 

তাদের পাওয়৷ যায়। এই যে উজ্জল মুক্তাটি দেখ, এ একটা কদাকার 
শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী 

বলে, তার কাদায় জন্ম। ( রতির প্রতি ) তুমি কি চাও? 

রতি। (ম্বগত্ত ) আহা! রাজ! ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য । তা সে 

শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছ, আমার তাকেই 
এই অমূল্য রত্বটি দান করা উচিত। 

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ, করে রেলে? তুমি ভয় করো না। 
এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে । 

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে 

আমার ভয় হয়। 2 | 

পদ্মা। (সহান্য বদনে ) কেন? রাজকন্ঘারা কি রাক্ষপী? তারাও 

তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়। 
রতি। (ব্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরল] । 

৪ 
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পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়! ) চিত্রকরি, এই আমি বসূলেম, 

তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও । 

রতি। যে আজে, এই দেখাচ্যি। 

পদ্মা । চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক? 

রতি। আজ্ঞে, আমর! পাহাড়ে মানুষ । 

পল্মা। তোমার স্বামী আছে? 

রতি । রাজনদ্দিনি, আমার পোড়! ত্বামীর কথ! আর কেন জিজ্ঞাসা 

করেন! তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, 

কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান। 

সথী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখতে ইচ্ছা থাকে, তবে আর 

দেরি করে৷ না । 

পদ্মা। চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও । 

রতি। এই দেখুন। ( একখান পট প্রদান।) 

পদ্মা। (অবলোকন করিয়৷ সথীর প্রতি ) সখি, এই দেখ, অশোক- 

কাননে সীত। দেবী রাক্ষলীদের মধ্যে বসে কীদৃচেন। আহা! যেন 

মৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিত! হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন 

শৈবালকুল ঘেরে বসেছে । আর এ ষে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখচ, 

ও পবনপুত্র হনুমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার 

মতন অনর্গল পড়ছে । সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে 

হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

রৃতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী 

বৈদেহীর ছুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে 

রাজনদ্দিনি, আরও দেখুন | ( অন্য একখান পট প্রদান। ) 

পল্মা। এ দ্রৌপদীর সয়ম্বর । এই যে ব্রাহ্মণ ধনু্বাণ ধরে অলক্ষ্য 

লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। ইনি 

ছদ্মবেশী ধনপ্য়। এ যাজ্ঞসেনী । 

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি ) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন 

দেখি। (পট প্রদান। ) 

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাগে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ 

কার প্রতিমুতি লা? 
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রতি। আজে, তা আমি আপনাকে--( অধ্োক্তি। ) 

পল্মা। সথি-( মুচ্ছাপ্রাপ্তি | ) 

মথী। ( পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ) হায়, এ কি! প্রিয়সথী 

যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ( পরিচারিকার প্রতি ) ওলো মাধবি, তুই 

শীঘ্র একটু জল আন্ তলা। 
[ পরিচারিকার বেগে প্রস্থান । 

রতি। (স্বগত ) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্র্বরাগ জন্মেছে, 
তা তআমি জানৃতেম না। এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েক বার একত্র 

করাতেই এর] উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অন্ুরক্ত হয়েছে। এ ত ভালই 

হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নাই । শচী 

আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘটতে পার্বে? আমি এ সকল 

বৃত্তান্ত ভগবতী পার্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পল্মাবতীর প্রতি 

অনুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ( অস্তর্ধান।) র 
সখী। (স্বগত) হায়। প্রিয়সথী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, 

এর কারণ কি? 

পদ্মা। ( গাত্রোথান করিয়। ব্যগ্রভাবে ) সখি, চিত্রকরী কোথায় 

গেল? 

সখী । কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে 

অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্তে গিয়ে থাকৃবে । 

পদ্মা । ( ব্যগ্রভাবে ) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে? 

সথী। এ যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে । 
পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষ:স্থলে স্থাপন করিয়া ) সখি, এ 

চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ? 
সথী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা৷ এত যত্ব করে বুকে লুকুয়ে 

রাখলে? 

পদ্া। আমি য! জিজ্ঞাস কচ্যি, তার উত্তর দাও না কেন? বলি, এ 
চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ ? 

সবী। ওকে আমি কোথায় দেখবে ? 
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(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃগ্রবেশ |) 

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আনৃতে আনৃতেই সেরে উঠেছেন, 

তা বেশ হয়েছে। 

সথী। হ্যা লা মাধবি। এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেচিস্? 

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় 

নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে। 

|  প্রস্থান। 

পল্পা। (চতু্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্ধ্য! সখি, আমি 

বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্যা স্ত্রী না হবে। 

সথী। (চত্ুদ্দিকু অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে 

উড়ে গেল? | 
পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না। 

সথী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। 

(নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধবনি) এ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাগ্ধ আরম্ভ 

হলো৷। চল, আমর! যাই । 

পল্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্চিংকাল এখানে থাক্তে 

ইচ্ছা করি। 

সহী। প্রিয়সথি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে? না 

বাজাবে? 

পল্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার 

স্বর বাধতে বল। 

সহী। আচ্ছা--তবে আমি চল্যেম। 
[প্রস্থান। 

পয্মা। হে রজনীরেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী 

আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে 

_ ধুতুরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন 

না, বিধাতা একে পরমমুদ্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছে, 

কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ কর্যে বিকম্সিত হয়। জননি, তুমি 

পরমদয়াশীল1। (পরিক্রমণ করিয়া!) হায়! আমার কি হলো। আক 
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কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অন্তত স্বপ্ন দেখ.চি, তার 
কথা আর কাকে বলবো? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ 
আমার পাশে দাড়িয়ে এই বলেন-_-“কল্যাণিঃ আমার এই হৃৎসরোবরকে 
ম্বশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাত| তোমার মতন কনকপয্ স্থষ্টি করেছেন। 
প্রিয়ে, তুমি আমার 1” এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অস্তদ্ধান হন। আর 

এই তারই প্রতিমু্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য বত্ব 
প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? ( পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া ) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন 
চুরি করেছ, মে তোমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর 
যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর । 

নেপথ্যে । রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত 

আমর! গাইতে আরম্ত করবে না। 

. পল্মা। (স্বগত ) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘটলো? হে 

্প্নদেবি, এ যদি তোমারই লীল! হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা 

দিও না। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তা আমি এ সকল কথা কি এ 

জন্মে আর ভুল্তে পার্বো? | 

( পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ ) 

পার। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না । আর 
নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেচে। 

পদ্মা । তবে চঙ্গ। 

[ উভয়র প্রস্থান। 

( শচী এবং মুরজার প্রবেশ ।) 

শচী। (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর 

অসাধ্য কর্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্লে ভগবতী পার্ববতীও তার 

নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তীর কাছে গিয়ে কেদে কেঁদে 
চক্ষের জলে তার কোপানল নির্বাণ করে। রতির্ফাদ পাতলে তাতে কে 
শাপড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর ছুটি আছে? 
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মুর। তাও এখানে এসে কি করেছে? 
শচী। কিনাকরেছে? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা! যজ্জসেনের মেয়ে 

 পল্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে 
ুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি 

এই স্ত্ীরত্বটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাক্বে ? 
মুর। তার সন্দেহকি? তাও কিপপ্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার 

কিছু শুনেছ? 

শচী। শুনবো না কেন? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্যে 
পদ্মাবতীকে স্বপ্রযোগে আলিঙ্গন দেয়, সৃতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্ত্রনীলের 
জন্মে যেন উদ্মত্ত হয়ে উঠেছে । 

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি? 
শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলন্ষ্মীর বেশ ধারণ কর্যে 

ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে ত্বপ্পে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ন্বর 

অতিশীঘ্ব মহা সমারোছে ন! হয় তবে সে শ্রীত্রষ্ট হবে। 

মুর। কি আশ্পর্য্য! ্বয়ন্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্বে। 

আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে। 

শচী। তা হলে আমরা গেলেম! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের 

মানবে, না পুজা করবে? সখি, তোমাকে আর কি বল্বে।। এ কথা মনে 

পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে । আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের 

লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্যে। 

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্তব্য ?_ও কি ও? 

( নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধনি ) আহা! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ 

দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি ছুর্সভ। 

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও নকল কি আর এখন ভাল লাগে! 

নেপথ্যে । তুই, সই, আরম্ভ কর্ না কেন? 

নেপথ্যে। চুপ, কর্ লো_চুপ,কর। এ শোন্, রাজনন্দিনী আরম্ভ 

কচ্যেন। (বীগাধ্বনি | ) 
 নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি তগবতী বীণাপাণির বীণাটা 

একেবারে কেড়ে নেছ গা? 
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নেপথ্যে । মর্, এত গোল করিস্ কেন? 

নেপথ্যে । ( গীত।) 

খান্বাজ--মধ্যমান। 

কেন হেরেছিলাম তারে । 

বিষম প্রেমের জ্বাল! বুঝি ঘটিল আমারে ॥ 

সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন, 
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশির্দিন ভাবে পরে । 

' কত করি ভুলিবারে, মন তা তো! নাহি পারে, 
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে । 

শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা, 
জড়ের ব্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে ॥ 

মুর । শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ধ্বশী আর চারনেত্রার, 
মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম ? 

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত 
হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামন! হুসিদ্ধ হয়, তবে এই স্ধারস ছুষ্ট 
ইন্দ্রণীলই দিবারাত্র পান করবে । (দীর্ধঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) 
সখি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর ছুটি আছে? লোকে 

আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্তর্ধারা কত শত উন্নত 

পর্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভম্ম 
“করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অিক্ষুদ্র মানবকেও যংকিঞ্চিৎ 
দণ্ড দিতে পারলেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সখ কি! * 

মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি 
দেবার জস্ভে এ সুশীল মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে? 

শচী।. কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে 

ফেলে দেওয়াও ভাল । দেখ, ছুষ্টদমনের নিমিত্বে বিধাতা সময়বিশেষে 
তগবত্তী পৃথিবীকে জলমগ্া করেন । 

মূর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ 
বিষয়ের একটা না! একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন। 

8৮ 
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শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যা, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে 

আমাদের সাহায্য কত্যে পার্বেন। তা সথি, চল, আমর! শীঘ্র তারই 

কাছে যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্াঙ্ক 

মাহেশ্বরীপুরী--রাজনিকেতন । 

( কঞ্চুকীর প্রবেশ ।) 

কঞ্চু। (ন্বগত ) আহা! শৈলেন্দ্ের গলে শোতে যে রতন-_ 
সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি 

প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে 

ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে 
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে 
সে শিরঃ1 সকলে জানে, স্থুরাসুর মিলি 

মাথয়া কত যতনে সাগর, লভিল৷ 

অমৃত--কত গীড়নে গীড়ি জলনিধি ! 

হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি, 

যে মণিতে গৃহ তার উজ্জল মতত। (চিন্তা করিয়। ) 

বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লত্ঘিতে 1. 

ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর ? 

সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে 
তুলে লয়ে যায় সুখে | মলয়-মারুত, 

কৃম্বম-কানন-ধন সুরতিরে হরি, 
দেশ দেশাস্তরে চলি যান কুতৃহলে । 

হিমাদ্রির কনক তবন ত্যজি সতী-- 
ভবভাবিনী ভবানী--ভজেন ভবেশে । ( পরিক্রমণ ) 

যার ঘরে জনমে ছুহিতা, এ যাতনা, 

ভোগী সে! (দীর্ঘনিশ্বাস ) 
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প্রতো, তোমারই ইচ্ছা! যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী 
পল্মাবতীর স্বয়ন্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন 
জগদীশ্বর এই করুন যে কন্াটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে । 
( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে )কে ও? 

( সথীর প্রবেশ । ) 

ব্মতী না? আরে এস, দিদি এস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ--কালক্রমে 
প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পুর্ণশশীর উদয় হল্যে তাকে চিন্তে _ 

পারি। এস এস। 

সথী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি । 
কঞ্চু । কল্যাণ হউক্। 

সথী। মহাশয়, আমার প্রিয়সথীর নাকি হয়ম্বর হবে? 

কচ । এ কথা তোমাকে কে বল্যে? 

সধী। যেবলুকৃনাকেন? বলিএসত্যত? 
কঞ্চু । বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সথী ত আর 

পাঞ্ধালী নন যে তার পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাকতে তাঁর কি 

আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হুরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে 
পারেন? (হাস্য ।) 

সথী। ( ম্বগত ) দুর বুড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে ) 

ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য? 

কঞ্ু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুক্নিকিজাননা, 
নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ করলে, সে যে ততক্ষণাৎ জলে যায়। 

সখী। তবে আমি চল্যেম। 

কঞ্চ। কেন! 

সথী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন 
কথাটিই পাওয়া যায় না। ৃ 

কথু। ( হাস্যবদনে ) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ে। 

হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম হতে 

পারে? ঘানিগাছে তেল ন! দিলে সে কি সহজে ঘোরে ? 
$ 



৬৮ মধুল্দন-গ্রস্থাবলী 

সথী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্যে সোণার হামানৃদিস্তায় যে পান 

মসূলা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তাহলে 
তহবে? 

কঞ%ঠু। হু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার 
কিনা? 

সথী। হা! পারবো না কেন? 

কথু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সধীর স্বর 
হবে। 

সথী। ( ব্যগ্রভাবে ) হা মহাশয়, কবে হবে! 

কঞু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিররকে স্বয়ন্বরের সমুদয় 
আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দৃতেরা নিমনত্র- 
পত্র লয়ে দেশ দেশাস্তরে যাত্রা করুবে। দেখো, এ পন্সের গন্ধে অলিকুল 
একেবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আম্বে। ওকি ও! তুমি যে কাদতে আরম্ত 

কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। 

সথী। (চক্ষু মুছ্য়া) কৈ? আমি কীদছি আপনাকে কে বল্লে? 
(রোদন ।) 

কথ । আরে এ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্যেও না হয় 
একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি! তোমার প্রিয়সথী 

আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে 
না চাও--তবে শর্মী ত রয়েছেন । 

মধী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন ।) 

( পরিচারিকার প্রবেশ ।) 

পরি। কণ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি। 

: কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউকৃ। (ম্বগত ) এ গন্তানী আবার 
কোথথেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ । এযে গঙ্গায় আবার 
যমুনা! এসে পড়লেন । এখন ত আর জলের অতাব থাক্বে না। 

সঘী। মাধবি, প্রিয়সথী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের. ছেড়ে 
চল্লেন। (রোদন ।) রর | 

পরি। (ব্যগ্রভাবে ) কেন, কেন? কি হয়েছে? 
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সথী। আমরা যে স্বয়ন্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য 

হলো। (রোদন । ) 
কঞু। (স্বগত ) আহা! প্রণয়পন্নের মুণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি 

সামাগ্য তীক্ষ 1 আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়ঃ তা সে 

বেদনা যে সহা করেছে, সেই কেবল বল্তে পারে। ( প্রকাশে ) আরে, 

তোর! যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাদতে হয়? 

রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাকলে তোরা সুখী হবি? 

পরি। বালাই! তার শক্র আইবড় থাকুক্, তিনি থাকবেন কেন? 

কঞ্চু। তবে তোরা কীদিস্ কেনলা? 

পরি। তুমিও যেমন । কে কীদচে? তুমি কাণা হলে নাকি? 

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি? 

পরি। হাসৃবে! না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন। ) 

কঞ্ু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে, রৌদ্রে বৃষ্টি হলে 

খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ.চি তোরও বিয়ে অতি নিকট । 

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী | যাও, মিছে গাল দিও না। 

সথী। ওলো মাধবি, চল্ আমরা যাই । 
পরি। চল 

[ উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান । 

কঞ্ঠু। (স্বগত) আমাদের পল্মাবত্তীর রূপ লাবণ্য দেখলে কোন 

মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম । সৌদামিনী কি কখন 

ভূতলে উৎপন্ন হয়! আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের সুখকরী 

মাত্র, তা নয়, এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে? 

আর তা ন| হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে 

পারে? আহা! এ মহার্থ রত্ব কোন্ রাজগৃহ উজ্জল কর্বে হে? 

নেপথ্যে বৈতালিক। 

গীত। 
পরজ কালংড়াস্একতালা। 

অপরূপ আজিকার রাজসভা। শোভিল ! 

জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে ; 
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল | 
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মোহনমুরতি অতি রাজন রাজিছে, 

রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল। 

তুলন! দিবার তবে, রজনী সে আপনি 
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল ॥ 

কঞ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোথান কল্যেন। 

এখন যাই, আপনার কর্ম দেখিগে । 
র [ প্রস্থান। 

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক। 



প্রথম গরাঙ্ক 

মাহেশ্বরীপুরবী--রাজনিকেতন-সম্মিধানে মদনোষ্যান | 

( ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ ।) 

রাজা। সখে মানবক। 

বিদূ। মহারাজ-_ 

রাজা । আরে ও আবার কি? আমি একজন বণিক; তুমি আমার 

মিত্র; আমরা ছুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর ত্বয়ন্বর- 
সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি-_ 

বিদূ। আজ্ঞা--আর বল্তে হবে না। 

রাজা । তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি এ দেবালয়ের নিকটে 
সরোবর থেকে একটু জল পান কর্যে আসি । আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে, 
আমি যে কি পর্য্য্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বল্বো। 

বিদু। তবে আপনি কেন এখানে বস্থন না, আমিই আপনাকে জল 
এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না। 

রাজা । (সহাস্য বদনে ) সখে, তা ত যায় না বটে, কিস্ত জল আনৃবে 
কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান নও, 
যে ওষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেল্বে! তা তুমি 
থাক, আমি আপনিই যাই। 

চে 

[ প্রস্থান 

বিদু। (স্বগত)হায়! আমার কি ছ্রদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর 
রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হুবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে 
উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তাণু আর 
কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, 
কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক 
কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট নটারা নৃত্যগীত কচ্যে ভা. 
বলা ঘুর । আর যেমন বর্ধাকালে জল পর্বত থেকে শত শোতে বেরিয়ে 
নায়, রাজতাগডার থেকে সিদেপত্র তেমুনিই বেরুচ্যে। আহা! কত যে 
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চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে 

সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসূচে যাচ্যে তা দেখলে 

একেবারে চ্ষুঃ স্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল এশর্য! (দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হুততাগ! বামণের কপালে এর কিছুই 

নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন 

এসেছিল তাদের সকলকে দুরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছন্মবেশে এ 

নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে তা৷ উনিই জানেন। 

তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ.চি লোপাপত্তি 

হবে। হায়! একি সামান্য দুঃখের কথা? (চিস্তা করিয়৷ ) মহারাজ 

একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে 

ন| পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্বেন না। হায়। দেখ দেখি, এ কত 

বড় পাগ্লামি। আর--আমি যে রাত্রে ব্বপ্পে নানা রকম উপাদেয় খিষ্টা 

খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাঙ্মণী যখন থোড় ছেঁচকিঃ কি কাচকলা ভাতে, 

কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে 

রেখে দি! সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই 

তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক কর্যে ভস্ম করে ফেলেন। 

( রাজার পুনঃপ্রবেশ | ) 

রাজা । কি হে সথে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ 

হয়ে রয়েছে৷ 1 
বিদূ। মহারাজ 

রাজা । মর্বানর। আবার? 

বিদু। আজ্ঞানা। ডা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন? 

রাজা । সখে, আমি এক অন্তত স্বয়ম্বর দেখতেছিলেম। 

বিদ্ু। বলেনকি? কোথায়? 

রাজা । সখে, এ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ন্বরা হয়েছে । আর 

তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহত্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর 

রাজহংস-_-এ'রা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত ষে কোকিল- 

কুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্বো? এসো সখে, আমরা এ 

মরোবরকৃলে যাই। 
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বিদূ। ভাল-_মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন 
দেখি, আমার দক্ষিণ কে দেবে? 

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে । তার সুরভি মধু দিয়ে 

সে যে তোমার চিত্তবিনোদ করবে তার কোন সন্দেহ নাই । 

বিদৃ। হা! হা! হা! ( উচ্চ হাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার 
কাছেকি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি-_নয় খাস দ্রব্য-_এই 
ছুটার একটা না একট! হলে কি আমি উঠি। 

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব । 

বিদু। হা_এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(সথী এবং পরিচারিকার প্রবেশ |) 

সথী। মাধবি, আমি ত আর চল্তে পারি না। উঃ, আমার জম্মেও 
আমি কখন এত হাটি নাই। আমার সর্ধাঙ্গে যে কত “বেদনা হয়েছে, 
তার আর বল্বো কি! বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি 
কেবল বিছানাতেই পড়ে থাকৃতে হবে । 

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর ্বয়ন্বরের আর ছুটি দিন 
বই তনাই! তা তুমি পড়ে থাকলে কি আর কর্ম্ম চল্বে ? 

সথী। না চল্লে আমি কি করবো? আমার ত আর পাষাণের 

শরীর নয়। 

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়। 

সখী। (পট অবলোকন করিয়া ) দেখ, আমি প্রিয়সধীকে না হবে 

ত প্রায় সহত্র বার বলেছি যে এ প্রতিষুর্তি কখনই মন্নুষ্যের নয়, কিন্ত 
আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না। 

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে 

বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজ! দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ 
নাই ষে তাকে এর সঙ্গে এক মুহুর্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ 

মহাপুরুষ কোথায় 1 
সথী। স্মেরুপর্ধত যে কোথায় তা কে বল্তে পারে? কনকলঙ্কা 

কি লোকে আর এখন দেখতে পায়? 
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পরি। তা! সত্য বটে। তবে এখন কি করবে! 

সথী। আর কি করবো! আয় এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম 
করে প্রিয়সধীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন। ) 

পরি। আহা রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্বে? এ 
কথা শুনলে তিনি যে কত ছুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে 

জল আসে। 

সথী। তা এমায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ণ নয়। এ ফে 

একবার দেখা দ্রিয়ে কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে 
বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সথী এর প্রতি লোভ 

করোযে অবশেষে সীতা দেবীর মত্ত কোন ক্রেশে না পড়েন। এ যে 

দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে 

বসছিস না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই? 

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্ত রাজনন্দিনীর ছুঃখের কথা তাবুলে 
আর কোন ছুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে মাপের বিষ প্রবেশ করেছে 

মেকি আর বিছের কামড়ে লে । ( নথীর নিকটে ভূতলে উপবেশন ) 

এখন এ স্বয়ম্বরট| হয়ে গেলেই বাঁচি। 

সথী। তুই দেখিসূ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্বই 

ঘটে উঠবে। 
পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আনৃতে আছে? 

মথী। তুই প্রিয়সথীর প্রতিজ্ঞ! ভুলে গেলি নাকি? তোর কি মনে 

নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, 

তার সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ 

করবেন না? 
নেপথ্যে । ( উচ্চহাস্য। ) 

সহী। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে ) ও আবার কি! 

পরি। কেন,কি হলো? ( উভয়ের গাত্রোখান। ) 

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ 

মহান্বয়গ্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে 
বলতে পারে? এ নির্জন বনে-_ ” 

নধী। চুপ, করুলো। চুপ. করু। আর এ দেখ 
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পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্ধ্য! এ না 
পুর্ধরিণীর ধারে ছুই জন পুরুষমানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে 

একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! 

সথী। (পট অবলোকন করিয়া ) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, 

আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। এ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ 
করে চেয়ে দেখ, দেখি । 

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাদ ভূতলে এসে 

উপস্থিত হলেন? 
সথী। (সপুলকে ) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সধীর 

হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র ৷ 
পরি। ( পট অবলোকন করিয়া ) তাই ত? একি আশ্চর্য্য! তা 

ওঁকে যে রাজবেশে দেখ.চি না । 

সথী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়। ) মাধবি, তুই এক কর্ম 

কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সথীকে একবার এখানে ডেকে 
আন্গে। যদিও এ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সথী ওকে একবার 
চক্ষে দর্শন কর্যে জন্ম সফল করুন্। 

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অস্তঃপুর হতে একলা আস্তে পার্বেন ? 
সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্তে পারেন 

ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম। 

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্লেম। 
[ গ্রস্থান। 

সথী। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত ) ইনি কি মনুষ্য, 
না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ কর্যে এই স্বয়ম্বর দেখতে 
এসেছেন? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? এখন প্রিয়সথী 

এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সথীর কপালে 

লিখেছেন? 

('পল্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ 1) 

পল্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ বল 
দেখি শুনি? 

ঙ 
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সথী। সকলই সুসংবাদ । তা এসো, এই শিলাতলে বসো। 

পল্া। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? 

( উপবেশন। ) | 
সথী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া ) হ্যা-_দিয়েছেন। 

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সথীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাকে 

কোথায় দেখেছ? 

সথী। (সহাম্য বদনে ) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে এ অশোকবনের 
দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি। 

 পল্লা। কেন? তাতে কি ফললাভ হবে! 

সধী। বলি দেখই না কেন? 

পদ্মা॥। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) এ ত ভগ্বান্ অশোকবৃক্ষ 

ধসস্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ কর্যে, খতুরাজের 

পুজা করবার অপেক্ষায় দাড়িয়ে রয়েছেন। 
সথী। ভাল, বল দেখি, খতুরাজ বসম্ত কোথায়? 
পল্লা। সখি, এ কি পরিহাসের সময় ! 

সথী। পরিহাস কেন? এ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ 

দেখি? 

পল্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) সখি, আমি কি আবার 

নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগ্লেম? ( আত্মগত ) হে হৃদয়, এত 

দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন 

দিলেন! (প্রকাশে ) সখি! তুমি আমাকে ধর--( অচেতন হইয়া সথীর 

ক্রোড়ে পতন।) 

সঘী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখি যে সহসা অচেতন হয়ে 

পড়লেন। ( পরিচারিকার প্রতি ) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জঙল 

আন্ ত। 

পরি। এই যাই। 
| বেগে প্রস্থান । 

সধী। (ম্বগত) হায়! আমি প্রিয়সথীকে এ সময়ে এ উগ্ভানে ডাকিয়ে 

এনে এ কি কল্যেম? 
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( বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ | ) 

রাজা । একি? শ্রন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে? 

সথী। মহাশয়, এর মুচ্ছা হয়েছে। 
রাজা । কেন? 

সথী। তা আমি এখন আপনাকে বল্তে পারি না। 

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর 

উলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো! (পুনরবলোকন 

করিয়া) একি? এই যে আমার মনোমোহিনী, ধাকে আমি স্বপ্নরঘোগে 

কয়েক বার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতার! কি এত দিনের পর আমার 

প্রতি স্প্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন ! 

পদ্মা । ( চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ । ) 

রাজা। (সথীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী 

উন্নীলিতা হয়, দেখ, তোমার সথীও মোহাস্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীঙ্গন 

কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিং কালের 
নিমিত্তে কলুষ! হয়ে, এইবূপেই আপন নির্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন। 

পদ্ম।। (গাত্রোথান করিয়৷ মৃহুস্বরে সথীর প্রতি ) সখি, চল, আমরা 

এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উগ্ভানে আমাদের আর থাকা উচিত 

হয় না। 

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় 
তৃষ্চাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলআোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় 

না। (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সধী ,কি আমার 
এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন? 

সথী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন? 

রাজা । তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান? 

সথী। আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্বেন না। তবে কিনা 
আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত। | 

রাজ্কা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমনুম্দরী সবীর পরিচয় দিয়া 
আমাকে চরিতার্থ করে যাও। 

সথী। মহাশয়, ইনি রাজনদ্দিনী পল্মাবতীর একজন সধী মাত্র। 
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রাজা। কি আশ্চর্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই 

পুষ্পকুলের ঈশ্বরী কর্যে স্টি করেছেন। তা তার অপেক্ষা কি আরও 
সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে? 

পর্লা। (স্বগত) আহা | প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ 
গম্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন? ৃ 

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করেন 

তবে আমি আপনাকে একটি কথ জিজ্ঞাসা করি। 
রাজা । তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের 

মনোরগুন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি? 
সথী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা 

হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন । 

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বনুমতী আমার মনের কথাটিই 

জিজ্ঞাসা করেছে। 

রাজা । ( সহাহ্য বদনে ) শ্ুন্দরি, আমার বিদর্ভনায়ী মহানগরীতে 

জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর 

স্বয়ন্বর-মহোতসব দেখবার নিমিত্েই এ দেশে এসেছি । 

 পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এর কি তবে রাজকুলে 

জন্ম নয়? 

( জল লইয়। পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ |) 

সথী। তোমার এত বিলম্ব হলে! কেন? 

পরি। আমাকে ঘটার জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যস্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল৷ 

সথী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় 

নাই ! 

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্ত ওরা সকলে মদনের 

পুজা কত্যে আস্চে। 

সথী। তবে চল, আমরা যাই। 

রাজ।। ( সথীর প্রতি ) সুন্দরি, আমি কি জবে তোমাদের চন্দ্রাননের 

আর এ জন্মে দর্শন পাব না? 
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পল্পা!। ( সথীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে ) প্রিয়সখি, তুমি 

এমহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই 
উদ্ভানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব । 

নেপথ্যে । কৈ লোকৈ? রাজনন্দিনী আর বমুমতী কোথায়? 

সথী। চল, আমর] যাই । | 

পদ্মা । ( কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া ) উহ্ছ। এ কি-- 

সথী। কেন? কেন? কিহলো? 

পল্মা। সখি দেখ, এই নৃতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো! । 
উহ, আমি ত আর চল্্তে পারি না, তোমর] এক জন আমাকে ধর। 
( রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত।) 

সথী। এই এসো। 

[ পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়। সথী এবং পরিচারিকার প্রস্থান । 

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত 

হদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক 

মুহূর্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! 

তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুন্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন 
বিনষ্ট হবে? 

নেপথ্যে । ( বহুবিধ য্ত্রধধনি। ) 
রাজা। ( নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে 

রাজকুলবালারা গানবাগ্ধ কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের 

দিকে যাচ্যে। 

নেপথ্যে । নাচ্লো, নাচ্। এই দেখ. আমি ফুল ছড়াচি)। 

নেপথ্যে । ( গীত।) 

রাগিণী-_খাম্বাজ, তাল যৎ। 

চল সকলে আরাধিব কুম্থমবাণে। 

সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে, 

যতনে পৃজিব হরিষ মনে ॥ 
বাছিয়া, তুলিয়াছি নানা কুস্থম, 

অঞ্জলি পুরিয়া দিব চরণে ৷ 
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সথীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে, 
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে ॥ 

রাজা। (স্বগত ) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে 

বিলম্ব কর! উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ কর্যে 

উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিত! 

পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার স্থুখের সীমা থাকতো! না। 

[ প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
মাহেশ্বরীপুরী-__দেবালয়-উদ্ান | 

( পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ ) 

পুরো । আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী 

ভাগীরথীকে দর্শন করোযে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজছুহিতা 

পল্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রপ পরম ভাগ্যবাণ্ 

বলে গণ্য করতো। হায়, কোন ছুর্দেব বিপাকে এ নির্মলদলিলা গঙ্গ 

যেন অকষ্মাৎ রোধঃপতনে পঙ্থিল। হয়ে উঠলেন! 

কঞ্চু। ছুর্টেব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুনঃ এ বিপুল ভারত- 

ভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকাধ্য মহাসমারোহে 

নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কম্মিন্ কালেও ঘটে নাই ! 

পুরো হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো? 

কঞ্ু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুনঃ থে 

অকুল সাগরকে শত সহঅ নদ ও নদী বারিপ্বরূপ কর অনবরত প্রদাদ 

করে, তার অদ্ধুরাশির কি কোন মতে হান হতে পারে? তবে কি না এ 

একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল। 

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকগ্যার সবয়দ্বর-সমা্জে উপস্থিত 

ন। হবার মূল কারণটা কি ত। আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন! 

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জার্সি যে ্বয়ন্বর-সভায় যাত্রা 

কালে, রাজবালা, মূহ্মু মুচ্ছ। প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী ছূর্বলা হয়ে 
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পড়েছিলেন, যে রাজবৈষ্ঠ তাকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন? স্তরাং 
য়স্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্ধ্য হয়ে 
স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন। 

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ববন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, 
আমর! এক্ষণে দেবদর্শন করিগে। 

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

( সী এবং পরিচারিকার প্রবেশ ) 

সখী। কেমন-_ আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন 

একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে? 

পরি। তাইত? কিআশ্র্য্য! তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন 

হয়ে পড়বেন, তা কে জানতো? 

সথী। আহা, প্রিয়সথীর ছ্ঃখের কথ মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা. 

আর কি বল্বো! (রোদন।) | 
পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর 

কারণ কি? 

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সথী ধারে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, 

তিনি ত আর রাজা নন যে তীকে প্রিয়সথী পাবেন ! 

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও 
কেও? এ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আসচেন 1 উনিও 
যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই ; তা এমন ভাল বাসায় 
ওর কি লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন টাকে ধরতে পারে! 
চল, আমরা এ মন্দিরের আড়ালে দাড়ায়ে দেখি, উনি এখানে এসে 
কি করেন। 

সথী। চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

( ছল্পবেশে রাজ! ইন্দ্রনীলের প্রবেশ |) 

রাজা। (ম্বগত ) আমার এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন 

মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়গ্বরে এসেছিল, তারা 

$ 
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সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ 
পরমনুন্দরী কণ্ঠাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) 
হে প্রভে৷ অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্পত্বারা পর্ধতরাজের পক্ষচ্ছ্ 

করো তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে 
তদ্রপ গতিহীন কত্যে চাও। (চিস্তা করিয়া) এভ্ত্রীলোকটিকে কোন 
মতেই আমার রাজমহিষী পদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ 
সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবাল৷ পদ্মাবতীর একজন সহচরী 
মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতি দেবি, 
তুমি যে অমূল্য রত্ব আমাকে দান কত্যে চাও, সে রত্ব শচী এবং ক্ষেশ্বরীর 
ক্রোধে আমার পক্ষে অম্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলে! | হায়, এ পবিত্রা। প্রবাহিণী 
কি তাদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্মনাশা নদী হয়ে উঠলো? তা আর 

বুথ আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (চকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন 

করিয়া) এ কি? | 
নেপথ্যে । তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনৃমান্। 
এ। কেন? হনুমান কেন? 
এ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? দেখ দেখি__যেমন হনূমান্ 

রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের 
অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। | তোর মাথাটা কেটে 

ফেলাই উচিত । 

এ। ইস্ । 
এ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘ| ছুই তিন লাগিয়ে দেও ত। 

এ। দোহাই মহারাজের__ 

( বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদৃষকের প্রবেশ ।) 

বিদু। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 
রাজা । কেন, কি হয়েছে? 

বিদু। মহারাজ, এ বেটার সাক্ষাৎ ষমদূত। 

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ। 
বিদু। (রাজার পশ্চান্তাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইসৃ। তোর কি 

যোগ্যত৷ যে তুই আমাকে বাঁধবি? ওরে ছুৃষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলগ্কায় 
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ঢুকৃতে চাস্, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের 

অধিপতি রাজ। ইন্দ্রনীল রায় । | 

রাজা। আরে কর কি। 

বিদু। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষণ্ড 

বেটার আমাকে অম্নি ছাড়বে । বাপ! 

প্রথম ॥। মহাশয়-_ 

বিদূ। মর্ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে? 
রাজ1। (বিদূষকের প্রতি) চুপ, কর হে-_চুপ, কর। (রক্ষকের 

প্রতি ) রক্ষক, তুমি কি বল্ছিলে 1 

প্রথম । মহাশয়__দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃত- 

ফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় ত। সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন । .. 

বিদু। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কেখাবে? তুই 

বেটা আমাকে হনূমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন 

হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভম্ম কর্য যাই, তবে তুই আমার 

কি কত্যে পারিস্ ? 
রাজা । (জনাস্তিকে বিদুষকের প্রতি ) ও কি কত্যে পারে? কিন্ত 

অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি? 

( কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ |) 

প্রথম। ( কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন । ) 

কঞ্চু। বলকি? (অগ্রসর হইয়া ) মহারাজের জয় হউক। 

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন । 

কঞ্ু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় 
লয়ে যাও। 

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্লেম। 

পুরো । মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অগ্ভ কৃতার্থ 
হলো। 

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত 
ইয়না। অনুগ্রহ কর্যে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন। 

গণ 
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রাজা। (ব্বগত ) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। 

(প্রকাশে ) চলুন । 

[ সকলের প্রস্থান। 

( সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ। ) 

সথী। হ্যা লো মাধবি, এ আবার কি? আমর! কি স্বপ্ন দেখছি, 

না এ বাজীকরের বাজী ! 

পরি। ও মা, তাই ত! একি রাজ! ইন্দ্রনীল, ধার কথা 

সকলেই কয়? 
নেপখ্যে। ( মঙ্গলবাছ। ও জয়ধ্বনি । ) 

সখী। কিআশ্র্য্য! চল্, আমরা এ সব কথা প্রিয়মধীকে বলিগে। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

ইতি তৃতীয়াঙ্ক। 



চতুর্থাঙ্ক 

প্রথম গা 

বিদর্ভ নগর-”তোরণ।। 

( সারথিবেশে কলির প্রবেশ) 

কলি। ((স্বগত ) আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাপে 
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে 

গতি মোর । নলিনীরে স্থজেন বিধাতা-__ 

জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার 

হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে । 

শশাহ্ব যে কলম্কী-_-সে আমার ইচ্ছায়! 
মযুরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে 
কদাকারে পা-ছুখানি গড়ি তার আমি! ( পরিক্রমণ। ) 
জন্ম মম দেবকূলে ; অমৃতের সহ 
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে । 

ধর্্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে । 

পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে 
ছিত মোর ; পরছুঃখে সদ! আমি ম্ুখী। 

( চিন্তা করিয়া ) এ বিদর্ভপুরে,_ 

নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি 
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী, 

আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;_ 
এ &োহার অন্থুরোধে, মায়া-জালে আমি 
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি 

ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে । 

মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন-- 
পল্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ; 

ছল্পবেশে বরি তারে রাজা ইন্ত্রলীল 
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আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি 

তাটবেশে রটিয়৷ দিয়াছি দেশে দেশে । 

পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি 
_ খান! দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে-_ 

নেপথ্যে । (ধনুষ্টস্কার ও শঙ্খনাদ । ) . 

কলি। (ন্বগত ) এ শুন__ 
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে 
ইন্দ্রনীল। (চিস্তা করিয়া ) এই অবসরে যদি আমি 
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি__ 

তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী । 

প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায় 

হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে 

মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে 
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ। ) কি আশ্কর্য্য ! 

অহো- 

এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজন্ষিণী ! 
এ'র তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
অক্ষম কি হুইনু হে? (হাস্য বদনে ) কেনই না হব? 

অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কতু 

পারে তারে পরশিতে 1 দেখি, ভাগ্যক্রমে 

পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে । 

( চতু্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে ) এ কি? 
ওই ন| সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি-_ 

এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা 
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে মদ 

বিহঙ্গী উড়িয়া! বসে নিষাদের ফাদে! (চিস্তা করিয়। ) 

কিঞ্িং কালের জম্ঘে অদৃশ্য হইয়া 

দেখি কি কর! উচিত। ( অন্তর্ধান। ) 
ঞ 
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( অবগুষ্ঠিকাবৃত৷ পদ্মাবতী এবং সথীর প্রবেশ । ) 

সথী। প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই 
উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দঈাড়াই। আর এ তোরণ 

দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে না? এ এক প্রকার 

নির্জন স্থান | 

পদ্মা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, আমার মতন হতভাগিনী 
কি আর ছুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না 

পেলেন! আর এই যে একট! ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী 

পার্ধতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীন! 
স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনূলেই শোকানলে 

দর্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বল্তে পারে? হে 

বিধাত* তুমি আমার অদৃষ্টে যে স্বখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে 
তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তৃমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে 

কেন? (রোদন) ূ 
সখী। প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও কর্যো না। তোমার জন্যেই 

যে রাজারা কেবল যুদ্ধ কর্যে মচ্যে তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম 
অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা৷ কি তুমি 
শোন নি? 

পদ্মা । সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তার 

শ্রীর হ্রাস না হয়্যে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয় ।__ 

নেপথ্যে । ( ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধবনি এবং রণবাগ্ । ) 

পল্মা। ( সত্রাসে ) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব! সখি, তুমি আমাকে ধর । 

এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বস্থমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন । 

সখী। ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্বনাশ ! প্রিয়সখি, 
দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে! এমন অস্তুত শরজাল ত আমি 

কখনও দেখি নাই। 

পল্পা । কি সর্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোদন । ) 

সথী। প্রিয়সথি! তুমি কেদো না! আর ভয় নাই, এ দেখ, যখন 
রাজসারধি এই দিকে আসৃচে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রদলকে 
পরাভব করে থাকৃবেন। 
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পল্লা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া । কি সর্বনাশ! সারখি 

যে একলা আসূচে? 

( সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ |) 

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আস্চো 1 
কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দালকে 

আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন। 

পদ্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল। 

কলি। আজ্ঞা--সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ 

করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ 
কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে এ পর্ধ্বতের ছূর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ 
দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়? 

সথী। প্রিয়সথি, তুগি যে চুপ, করে রৈলে ! 
পল্া। . (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে 

কেমন করে যাই 1 
নেপথ্যে । ( ধহুষ্টঙ্কার ভৃঙ্কারধ্বনি ও রণবাছ্য। ) 

সথী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি 
আমাদের শীঘ্ব নিয়ে চল। 

কলি। (স্বগত ) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো। নাকি? তা যে 

শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি স্ূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন 

রক্ষা পেতে পারে 1 (প্রকাশে ) দেবি, তবে আম্ন। 

পন্না। (স্বগত ) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শবাবাহ বলে। 

তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর্যে আমার এই কথাগুলিন্ আমার 

জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন, তোমার 

পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু ভার প্রাণটি এ রগক্ষেত্র 

তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র বি্যুৎ আর প্রবল বায়ুকে 

ভয় না করে, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার জর্গেই 

উড়তে থাকে । 

সধী। প্রিয়সখি, চল। আমরা যাই। 

পল্পা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তবে চল। 
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কলি। ( স্বগত ) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন। 

[ সকলের প্রস্থান । 

(রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্ অতি হস্তে বিদুষকের প্রবেশ । ) 

বিদু। ( চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) রাম বল, বাঁচলেম। 

বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল 

লাগে? তবে করি কি? হৃষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের 

জালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদ্টু সাহস না দেখালে বেটার! 
নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, আমি এই খাড়াখান। নিয়ে বেরিয়েছি-_ 
যেন ধুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যেরক্ত দেখছো, এ ত রক্ত 
নয়। এ_আল্তা-গোলা। (উচ্চহাস্য ।) এই যুদ্ধের কথা শুনে 

্রাঙ্মণীর সি'ছ্র-চুপড়ী থেকে খানকতক আল্ত চুরি করে টেকে গুঁজে 
রেখেছিলাম । আর কেন যে রেখেছিলেম তা! সামান্য লোকের বুঝে উঠা 

দুর । ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাত, ষাড়ের অস্ত্র শিউও হাতীর অস্ত্র 

শু'ড, পাখীর অক্ত্র ঠোট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুবর্ধাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের 

অস্ত্র-বিদ্ভা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস; 
তবে কিনা একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকূলে কি এত করে 

উঠতে পাত্যেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাড়া দেখে কে 
না ভাববে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের 

বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? ( উচ্চহাম্য । ) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ 
দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে ছুষ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার 
কাধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত 

মিথ্যা কথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই। 

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ |) 

প্রথম। এই যে আর্ধ্য মাণবক এখানে দাড়িয়ে রয়েছেন । মহাশয়, 
প্রণাম করি। (নিকটবর্তী হইয়া চকিতে ) ইঃ, এ কি! 

বিদু। কেন, কি হলে? 
প্রথম । মহাশয়, আপনার সর্ধবাঙ্গে যে রক্ত দেখছি । 
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বিদু। দেখবে না কেন? ওহে, দোল্ দেখতে গেলে কি গায়ে 
আবীর লাগে না! 

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি ! 

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা 
টোলের ভট্চার্ধ্য-_দেঁড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই 
কেবল দ্রোণাচার্ধ্যের বীর্ধ্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই 
্রাহ্মণীর আঁচল ধর্যে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই ! ( উচ্চহাস্ত। ) 

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জন মহাবীরপুরুষ। 
ত| কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি? 

বিদ্[। আর কি সংবাদ? দেখ, যেমন জমদগ্রির পুত্র তীম্ম_ 
প্রথম । মহাশয়, জমদগ্রির পুত্র ভৃগুরাম। . « 
বিদু। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনেথাকেহে? দেখ, 

যেমন জমদগ্রির পুত্র ভূগুরাম পৃথিবীকে নিকক্ষত্রিয়া৷ করেছিলেন, এ ক্রাঙ্গণও 

আজ তাই করেছে। 

নেপথ্যে। (জয়বাছ্য ।) 

প্রথম। এই যে মহারাজ, শক্রদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে 
আম্চেন। 

নেপথ্যে । (মহারাজের জয় হউক ।) 
তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক। 

নেপথ্যে । ( বৈতালিকের গীত। ) 

মাজন্ুরট--একতাল|। 

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ-_ 

করিয়া রণ, শক্রনিধন, রাজনবর রাজে । 

পুলকে সব হইল মগন, উৎনবরত যত পুরজন, 
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে ॥ 

সৈম্যসকল সমরকৃশল, নিরখি ভীত অরিদলবল, 
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে। 

তপতি অতি বীর্য্যবান, বিভব শ্লিবহ স্ুরসমান, 
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্যডুবন মাজে | 
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_ নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্ধ্য মানবককে শীঘ্্ ডেকে 

আনৃগে তো। মহারাজ তার অন্বেষণ কচ্যেন। 

বিদু। এ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন। 

[ প্রস্থান । 

প্রথম । এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত গা? 

দ্বিতীয়। এমন নির্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে ছুটি আছে? 

তৃতীয় । তবে ও আল্তা-গোল! বটে? 

প্রথম। তাবই কি? ওকি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলে। ? 

দ্বিতীয় । মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে। 

প্রথম । চল। 

[ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গা 

( পর্বতশিখরস্থ গহন কানন। ) 

(কলির প্রবেশ ।) 

কলি। (স্বগত ) এই তহরণ করি আনিনু রাণীরে 

এ ঘোর কাননে । এবে কোথায় ইন্দ্রাণী? 

যে প্রতিজ্ঞ! তার কাছে করেছিন্ু আমি, 

রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,__ 

( কলির কৌশল কু হয় কি বিফল 1) 

যাই এবে স্বর্গে ( অবলোকন করিয়। ) 

অহো! এই যে পৌলোমী 
মুরজার সঙ্গে__ 

( শচী এবং মুরজার প্রবেশ) 

( প্রকাশে ) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি । 

শচী। প্রণাম । হে দেববর, কি করেছ, বল? 

কলি। পালিহু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী, 

বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে । 

৮ 
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শচী। ( ব্যগ্রভাবে ) কোথায় রেখেছ তারে? 

কলি। এই ঘোর বনে | 

সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। (সহাস্য বদনে। ) 

রথে ববে তুলি ঠোহে উঠিম্থ আকাশে, 
কত যে কাদিল ধনী, করিল মিনতি, 

সে সকল মনে হলে-হাসি আসে মুখে! 

মুর। (ত্বগত ) হেন ছুরাচার আর আছে কি জগতে? 

( প্রকাশে ) ভাল কলিদেব।_ 

কিছু কি হলো না দয়! তোমার হৃদয়ে? 

সেকি, দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী 

ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি, 

সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে? 

শচী। কলিদেব।_ 

শত ধশ্যবাদ আমি করি গো তোমারে ! 

শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে! 

বাচালে আমারে তুমি । তোমার প্রসাদে 
রহিল আমার মান। অগ্গরীর দলে 

যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে 
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে, 
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী 

নব কমলিনী হাসি-_ নিশি অবসানে। 

যত রত্বুরাজি আছে বৈজয়ন্ত-ধামে 

তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী-_ 

ত্রিদিবের দেবী-_দেব, হলে! তব দাসী । 

যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি 

যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে । 
কলি। যে আজ্ঞা! বিদায় তবে হই আমি, সতি। 

[ প্রস্থান। 

কলি 

সুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল ক্র হল্সো? 
শচী। কেন? মদ্দকর্মহিবাকি? 
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মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরল! মেয়েটিকে যাতনা 

দিতে প্রবৃত্ত হলেম। | 
শচী। আঃ আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে 

তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং স্থট্টিকর্তা বিধাতার ছুষ্ট দমন 

করবার জন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। 

তা ভগবতী বনুদ্ধরা কি ব্যদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন? 

মুর। তা আমি কেমন কর্যে বল্বো? (চতু্দিকু অবলোকন 
করিয়া) একবার এ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি। 

শচী। কি? 

মুর। সখি, এ পর্বতশৃঙ্গের অস্তরাল থেকে এদিকে কে আস্চে 
দেখ তো? আহা! একি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন? 
এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই । 

শচী। এ সেই পল্লাবতী। 
মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখলে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও 

কোথাও দেখেছি । (স্বগত ) এ কি? আমার স্তনদ্ধয় যে সহসা ছুগ্ধে 

পরিপূর্ণ হলো! ? হে হদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন? 
শচী। সখি, চল আমর! পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই । 

মূুর। কেন? 
শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল 

হয় নাই। 

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই 
যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যেম। 

[ প্রস্থান । 
শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যতত উপকার 

হতে পার্বে, তা আমি বিশেষরপে জানি। তা যাই--আমি 'একলাই 
কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, 
এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণ! রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে। 

[প্রস্থান । 
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| ( পদ্মাবতীর প্রবেশ । ) 

প্মা। (স্গত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে কক্ষ 

করবে! একি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে 

একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুদ্দিক্ অবলোকন করিয়া) 
কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত 

স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া!) হে গ্রাণেশ্বর, 
যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, 
আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। 
হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুুখতোগে নিরাশ 

কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন 
আমার এই একটা ছুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদৃমাগর 
থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখতে পেলেম না। (রোদন।) হায়! আমার 

কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্বতের 

প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথ! আপনার নিকট আশ্রয় চায়, 

তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া ) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে 

রৈলেন! তা থাকবেন বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে 

ব্যক্তি মহান্. হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরপই ব্যবহার বটে। 

আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন, _মেধের 

গর্জনে পুনগর্জন করেন,_বজ্ের শব্দে অস্থির হয়ে হুহস্কার ধ্বনি করেন 

_ আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর্বেন কেন! 
(রোদন।) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার 

আপনার শব্ধ শুনূলেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? 

বন্ুমতী যে এখনও আস্চে না। 

( কদলীপত্রে জল লইয়া সথীর প্রবেশ। ) 

সথী। প্রিয়সখি, এই নাও। আঃ! এ জলের অন্বেষণে যে আমি 

কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বল্বো 
পল্মা। (জল পান করিয়া ) সখি, আমি তোমাকে বৃথ। ক্লেশ দিলে 

বৈত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপগ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে! 

(রোদন।) 
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সথী। প্রিয়সখি, এ পর্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান ! 

পন্মা। কেন? কেন? | ৃ 

সথী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, 

আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে 

উঠে' প্রিয়মখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষ। কর্বে ! 

(রোদন ।) 
পদ্মা । (সথীর হস্ত ধারণ করিয়। ) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট 

কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্ত তিনি কি 

আমার প্রতি একেবারে এত নির্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা 

ভালবাসে, তাদের উপরও তার রাগ হলো? (রোদন । ) 

সথী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। 
পদ্মা। সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন । ) 
সহী । (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া ) প্রিয়সখি, 

আমি কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই ! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে 

তোমাকে এ বিপজ্জাল হুতে উদ্ধার কত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই 

দিতে প্রস্তত আছি। (রোদন । ) 

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ 
তরণীকে অকৃল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্মাণ করেছিলে, তবে 

তুমি একে জলপূর্ণ কর্যে ভাসালে কেন? (রোদন । ) 
সথী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেদে! না। (রোদন । ) 

পল্পা। সখি, এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি 
মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের 

উপবেশন।) 

সধী। প্রিয়সখি, এ হুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ 
ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। 

পদ্মা । (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, তার দোষ কি? সে 

এক জন ভৃত্য বই তনয়। 

নেপথ্যে । রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারম্বরূপ দেহ 

রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিসূ, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য 
কত্যে£হতো না! হায় | 
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পদ্মা। (সত্রাসে) একি? ( উভয়ের গাত্রোথান। ) 

সধী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই 
প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষদ হবে! হে জগদীস্বর, 

আমাদের এখন কে রক্ষা করবে? 

(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ। ) 

কলি। আপনার দেবকন্যাই হউন কি মানবীই হউন, আমার এ 

স্থলে সহস] প্রবেশে বিরক্ত হবেন না1। হায়! যেমন হস্তী গিংহের 

প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ধতগনহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, 

আমিও তদ্রেপ এই স্থলে. এসে উপস্থিত হলেম। 

সথী। ( বাগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে? 

কলি। আমি বীরচুড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তার 

শক্রদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই ছুরবস্থায় পড়েছি। 

পদ্মা । ( ব্যগ্রভাবে ) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি? 

কলি। (দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও 

কথ! আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শক্রদল মহারাজকে 

সসৈম্যে নিপাত কর্যে, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে। 

পদ্মা। তআ্যা। আপনি কি বল্যেন? 

সথী। একি! প্রিয়সথী যে সহস! পাওুবর্ণা হয়ে উঠলেন? 
পদ্মা। ( অচেতন হইয়। ভূতলে পতন।) 
সথী। (পন্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সধী যে 

অচেতন হয়ে ড়লেন। মহাশয়, এ পর্ববতশৃ্গের এ দিকে একটা নির্কর 
আছে, আপনি অনুগ্রহ কর্যে ওখান থেকে একটু জল আনলে বড় 

উপকার হয়। ইনি একজন সামান্থা। স্ত্রী নন | ইনি রাজমহিষী পল্মাবতী। 

কলি। (ন্বগত ) যেমন কালসর্প আপন শক্রকে দংশন করো বিবরে 

প্রবেশ করে, আমিও তদ্রুপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান 

করি। (প্রকাশে ) এই আমি চল্লেম। 

. ভা 
সথী। (ব্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাস ।) 

একি? আকাশে । 
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(গীত) 

[ লুম__বৎ। ] 

আর কি কব তোমারে? 
যে জন পীরিতে রত, সখ ছুখ সহে কত 

পরেরি তরে। 

স্থধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুধী চকোরিণী ; 

নলিনী ভাম্ুর বশে, মগন প্রণয়-রসে, 
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে ! 

প্রেম সমভাব নহে, কভু স্ুখভোগে রহে, 

কভু বা বিরহ দছে, নয়ন ঝুরে ॥ 

( কাষ্ঠচ্ছেদ্দিকা-বেশৈ রতি দেবীর প্রবেশ ।) 

রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মতন চগ্ডালিণী কি আর 

আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে 

কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হাদয় বিদীর্ণ হয়। ত 

আমার এখন কি করা উচিত? (চিস্তা করিয়া!) এই চিত্রকুট পর্বতের 

শিকটে তমস1 নদীতীরে অনেক মহধিরা সপরিবারে বাস করেন, তা 

পদ্মাবতী আর বন্থমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। 
তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ধতীর নিকট এ সকল বৃত্বাস্ত 

শিবেদন করবো । তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই 
থাকবে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি 

কেউ তৃষ্কাগীড়া ভোগ করে? ( অগ্রসর হইয়! প্রকাশে ) ওগো, তোমরা 
কারা গা? 

সথী। তুমি কে? 

রভি। আমি এই পর্বতে কাট কুডুতে এসেছি, তোমরা .এখানে 
কি কচ্যো ? 

সধী। দেখ, আমার প্রিয়সধী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু 

জল এনে দিতে পার ? 
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রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওকে এখনই 
ভাল করে দিচ্ছি। (পল্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান। ) 

পদ্মা। ( চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ |) 
রতি। দেখ, এই তোমার সী চেতন পেলেন। 

পদ্মা । (গাত্রোথান করিয়া ) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি 
তার কথা আর কি বল্বো? 

সথী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন? 

পদ্মা। আমার বোধ হলো! যেন একটি পরমনুম্বরী দেবকম্া। আমার 
মন্তকে তার পদ্মহত্ত বুলিয়ে বল্যেন, বংসে, তুমি শাস্ত হও। তোমার 
প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া 

মথীর প্রতি ) মি, এ স্ত্রীলোকটি কে! 
সথী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে । 
রতি। হ্র্যা গা, তোমাদের কি এখানে থাকৃতে ভয় হয় না? 

পদ্মা। কেন? 

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত 

যে সাপ থাকে, তা কি তোমর! জান না? 

সথী। (সত্রাসে ) কি সর্বনাশ | এপাহাড়ের নাম কি গা! 

রতি। এর নাম চিত্রকূট। 

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দুর, তা তুমি জান? 
রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা 

কি সেখানে যেতে চাও? 

পদ্মা । (ব্বগত )হায়। সে বিদর্ভনগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, 

তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে কর্যে নিলে না? (রোদন ।) 
রতি। ( সথীর প্রতি) তোমার প্রিয়নধী কাদেন কেন? ওর যদি 

এখানে থাকৃতে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসে! । 

সথী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে! 
রৃতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপন্বীরা৷ বসতি করেন, তা তাদের 

কারে! আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাকৃবে না। 
সধী। (পয্মাবতীর প্রতি ) প্রিয়সখি, তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় 

এখানে আর এক মুহূর্তের জন্তেও থাক৷ উচিত হয় না। 
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পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা। 

সথী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ 

দেখিয়ে দাও ত? 
রতি। এই দিকে এসে! । 

[ সকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ | 

( রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী । ) 

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলে! রাজ্জী পল্লাবতী সথী বশ্মতীর 

সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ কর্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন 

অন্নুন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া ) আহা ! 
মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে 
এবং অনিদ্রায় দিন্যামিনী যাপন করেন, আর আর আপনার 
নিত্যকার্ষ্যের প্রতি তিলার্দের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! 

মহারাজের দুর্দশা! দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ 
কি সামান্য বিড়ম্বনা ! তুমি কি এ দয়াসি্কুকেও বাড়বানলে তাপিত 
কল্যে”এ কল্পত্রুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যেএ প্রতাপশালী 

আদিত্যকেও ছৃষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা করিয়া ) তা 
আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় ছুই 

দগ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আনার প্রতি 

একবার দৃক্পাতও কল্যেন না। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) 

এই যে আধ্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি এ'র দ্বারা 
কোন উপকার হতে পারে কি না। 

( বিদৃষকের প্রবেশ । ) 

বিদ্ধ । (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে 

কিঞ্চিৎ কালের জন্যে প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনক্রত 

ভঙ্গ কত্যে পারি কি না। 
৯ 
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ম্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। 
প্রস্থান 

বিদৃ। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্তের এ ছুরবস্থা দেখে আর এক 

মুহূর্তের জন্যেও বাচতে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে 

কি এই ছিল1 (চিস্তা করিয়া ) প্রিয় বয়স্থের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরা?, 

আর না৷ হবেই বা কেন? খতুরাজ বসম্তই কোকিলকে সমাদর করেন। 

এই জন্ে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে 

এনেচি। দেখি, এদের নুম্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদ হয় কিনা! 

( নেপথ্যাভিমুখে জনাস্তিকে ) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত 

হয়েছো? ( কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি? 

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদ্ধ্বনি | ) 

বিদু। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে ) আহা! কি মনোহর ধ্বনি। 

তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি 

নেপথ্যে । (গীত) 

[ বারোত1-ঠুংরী। ] 

_ শীরিতি পরম রতন্। 

, বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্। 

কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে, 

কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন। 

মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ স্বখের তরে, 

যথা অমানিশাস্তরে শশীর শোভন্ ॥ 

রাজা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে মানবক-_ 

বিদু। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক! 

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া) সখে, যে কুমুমকানন দাবানলে রদ 

হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়। 

বিদু। বয়স, বিধাতা না করেন যে এমন সুকু্ম-কাননে দাবান 

প্রবেশ করে। 

রাজা। দে যা হৌক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। € 

আগ্নেয়গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যদ্পিও তার অস্তরি 
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টিটি নন নর নূর নরনন্র টির হয়। মি 

আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্বে কি না কচ্যো? 

বিদূ। বয়স্, সাগর উলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, 

ডাকি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই 
পরম সুখলাভ করি । 

রাজ্ঞা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে 

আরম্ত কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাকৃতে পারে? দেখ, যে শোকশেলে 

দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, 
তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? 

(চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) হে বিধাতঃ ! তোমার কি কিছুমাত্র 

বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই 
তুমি আমাকে পান করালে? 

বিদূ। (শ্বগত ) আহা! প্রিয় বয়স্তের খেদোক্তি শুনলে বুক ফেটে 

যায়! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? - 
রাজা। কি আশ্চর্য! সখে, এ ম্ুববর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি 

থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে 

দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি 

বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মৃচ্ছাপ্রান্তি) 
বিদু। কি সর্বনাশ ! কি সর্ধনাশ। (উচ্চস্বরে ) ওরে এখানে কে 

আছিস্ রে? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো। 

(বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রযেশ । ) 

ম্ত্রী। একি? 

বিদু। মহাশয়, আর কি বলবো? এই চক্ষে দেখুন । 

ম্ত্রী। (সজল নয়নে ) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত 

শয্যা! আর্ধ্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার | প্রজাদলের ন্েহ-স্বরূপ 

পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ 
কল্যে? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকৃল সাগর ভগবতী 
বস্মমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি 
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| 

ইতি চতুর্থাঙ্ক। 



পঞ্চমাঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

শক্রাবতারাভ্যন্তকে শচীতীর্ঘ । 

( শচীর প্রবেশ । ) 

শচী। (স্বগত ) আমি বসস্তকালে এই তীর্থের নির্মল জলে গাত্র 

্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুস্তল 

সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই।_এই নিমিত্বেই লোকে এ সরোবরকে 

শচীতীর্থ বলে । এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী 

হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রানে মাঞ্জিত হেমকাস্তির মতন শতগুণ 

বৃদ্ধি হয়। (চতুদ্দিক অবলোকন ) আহা, খতুরাজ বসস্তের সমাগমে এ 

কাননের কি অপূর্ব শোভাই হয়েছে ! 

নেপথ্যে । (গীত ) 

[ বাহারভৈরবী--বৎ। ] 

মধুর বসস্ত আগমনে, 
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে, 

করি মধুপান স্থখে ফুলকাননে । 

কত পিকবরে, 

পঞ্চম কুহরে, 

মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে। 

উপবন যত, 

সৌরভ রসিত, 

সতত মলয় সমীরণে। 

সুখের কারণ, 
বসস্ত যেমন, 

না হেরি এমন ত্রিভূবনে । 

রতিপতি রসে, 

মোদিত হরষে, 

যুবক যুবতি সুমিলনে ॥ 
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শচী। আমার সহচরী অগ্গরীরা এ তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ 

মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? ( পরিক্রমণ করিয়া) 

সে যা হোক, এত দিনের পর ছুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্বপ্রকারেই সমুচিত্ত দ 

পেলে। কি আহলাদের বিষয়! কয়েক মাস হলে! আমি কলিদেবের 

সহকারে তার মহিষী পদ্মাবততীকে রাজপুরী হতে অপহরণ কর্যে বনবাস 

দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত হয়ে আপন রাজ্য 

পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশাস্তর ভ্রমণ কচ্যে। ( সরোষে ) 

আ:পাষও ছুরাচার ! তুই শৃগাল হয়ে মিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিসূ। তা 

তুই এখন আপন কুকর্ম্ের ফল বিলক্ষণ কর্যে ভোগ কর্। তোকে আর 

এখন কে রক্ষা করবে? 

(পুষ্পপাত্র-হুস্তে রস্তার প্রবেশ।) 

রম্ত ৷ দেবি, এই মাল! ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি? 

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ 

গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো৷ কেন! 

রস্তা। ( সহাস্য বদনে ) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে 

হারিয়ে এসেছি, তা শুনলে আপনি অবাক্ হবেন। 

শচী। সেকিলো? 

রস্তা। (সহাস্ত বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্তে আরন্ত 

কল্যেম, তখন যে কত অলি মরোষে এসে আমার চারদিকে গুনগুন কত্যে 

লাগলো, তা আর আপনাকে কি বল্বো। দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই 

শহ্খধ্বনি কর্যে ব্বর্গপুরী ঘেরে । 

শচী। ( সহান্য বদনে ) তা তুই কি কর্লি? 

রস্ত/। আর কি করবো? আমি তখন আমার একাবলীর আচল 

নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে 

বেগে পালালেন। 

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ। ) 

শচী। (ব্যগ্রভাবে ) সখি ফক্ষেশ্বরি, একি? « 

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ববনাশ করেছো ! 
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শচী। কেন? কেন? কিকরেছি? 

মুর। আর কি না করেছো? (রোদন) হায়! হায়! বাছা! 
আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেন তাকেই আবার 
গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহা আর বাধিনী অপেক্ষাও মমতাহীন 

হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! (রোদন ) 
হায়| এমন কর্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন ।) 

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল 

ন| কেন? | 
মুর। সখি, আর বল্বো কি? ইন্ত্রনীলের মহিষী পদ্মাবত্তীই 

আমার বিজয়। । ( রোদন । ) 

শচী। বলকি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্লে? 
মুর। আর কে বল্বে? স্বয়ং ভগবতী বন্ুমতীই বলেছেন। (রোদন ) 
শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথ। আমাকে খুলে বল। 

ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজী 
যজ্ঞজসেন তাকে কোথ থেকে পেলে? 

মুর। (দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বনুদ্ধরা বিজয়াকে 
প্রসব কর্যে শ্রীপর্ধতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা 
যঙ্জসেন এ স্থলে মৃগয়া কত্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর 

হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল । হায়! হায়! বাছা, 
চিত্রকুটপর্র্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় ছুগ্ধে পরিপূর্ণ 
হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্লেম না? ( রোদন।) 

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও। ট 

আকাশে । (বীণাধ্বনি। ) 

শচী। একি? ( অকোশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ) এই যে দেবষি 
শারদ এই দিকে আসৃচেন। সখি তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত ব্রাহ্মণই 
এ বিপদের মূল; দেখো-_-ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে । 

( নারদের প্রবেশ । ) 

উভয়ে । ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি । 
নার। আপনাদের কল্যাণ হউক। 
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শচী। দেবধি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি? 

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ। ভগবতী পার্বতী আমাকে অগ্ভ 

আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন। 

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা? 

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম 

শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্রেশ দিতে প্রবৃত্ত 

হয়েছেন।- 

শচী। ভগবনূ, ত| ভগবতী পর্ব্তীকে এ কথা কে বল্লে! 

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন। 

শচী। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ ছুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লক্জা 

নাই! এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? ( প্রকাশে) 

দেবধি, তা ভগবতাঁ এ কথ৷ শুনে কি আদেশ করেছেন? 

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত 

হয়েন। 

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় 

আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়-_তা কে জানে? 

নার। (সহাম্য বদনে) তন্নিমিত্বে আপনি চিন্তিত হবেন না। 

রাজমহ্ষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহধি অঙ্গিরার আশ্রমে 

বাস কচ্যেন। 

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো! 

আর অবশেষে রতিই জিতলে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার 

আজ্ঞা উল্লজ্বন করা কার সাধ্য। আ্রোতম্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যে কে 

পারে? 

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞান্নুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে 

গমন কত্যে আকাজ্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে 

বিদায় করুন। 

মুর। ভগবনূ, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন। 

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রস্তার প্রতি ) 

তা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার 

আশ্রম থেকে আমি । 
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রম্তা। যে আজ্ঞে। 

[ নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান । 
আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো ? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে 
এখন কি হচ্যে। 

[ প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

তমস! নূদীতীরে মহুধি অঙ্গিরার আশ্রম । 

( পল্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ 1) 

গৌত। বসে, তুমি এত অধীরা হইও না। তোমার প্রাণেশ্বর 
অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আসৃবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান 
অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শাস্তির নিমিত্তে এক মহাষজ্ঞ আরম্ত 
করেছেন।-- 

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জম্মে দর্শন পাব। 
(রোদন) | 

গৌত। বংসে, তুমি শান্ত হও, মহধির যজ্ঞ কখনই নিক্ষল হবার নয়। 
পদ্মা । ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন সে সকলই সত্য, কিন্ত 

আমি এ নির্ধবোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর 
এখন কোন কথা মানে? (রোদন ।) 

গৌত। বংসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ব্রহ্মণ্ডে কোন বস্তাই 
চিরকাল ত্রীভ্রষ্ট হয়্যে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা, নদী জলবতী 
হয়,-ধাতুরাজ বসস্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়, 
-_কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্ত আবার শুক্লপক্ষ 

ভার পুরণ হয়,_-তা৷ তোমারও এ যাতন! অতি শীঘ্রই দূর হবে। 
নেপথ্যে । ভো শাঙ্গরব, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, ছুই 

জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি 

আতিথ্য কর। 

গৌত। বংসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর 
ছায়ায় কিঞ্চিংকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ | ভগবতী তমসার 

১৩ 
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নির্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ কর্যে বিকশিত 

হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলে]। | 

প্রস্থান । 
পল্মা। (ব্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর 

কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তার মনে আছে? 

( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্বজন্মে এমন 

কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত ছুঃখ দিলে। তুমি আমাকে 
রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথ যুভরষ্টা। কুরঙ্গিণীর 
মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন । ) 

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়? 
পদ্মা । (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়) কেন? এই যে আমি 

এখানেই আছি। 

( বেগে সথীর প্রবেশ ।) 

সথী। প্রিয়সখি-( রোদন । ) 

পদ্মা । (ব্যগ্রভাবে সথীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? 

কেন সখি, কি হয়েছে? 

সথী। (নিরুত্তরে রোদন । ) 

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল? 

সথী।' প্রিয়সখি, মহারাজ আর্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে 

উপস্থিত হয়েছেন । 

পল্মা। ( অভিমান সহকারে ) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে 

চাতুরী কত্যে আরম্ভ করুলে 

সথী। সে কি? প্রিয়সথি, আমি কি তা কখন পারি? এ দেখ, 

ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আধ্ধ্য মানবককে লয়ে এদিকে আমৃচেন। 

কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাতিমুখে অবলোকন 

করিয়। ) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে, বোধ হয়, যে উনি তোমার 

বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন । 

পন্মা। (নেপখ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি 

তাই ত। বিধাতা কি ভবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই 
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অনুকুল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, 

আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? 

( রোদন ।) 
সথী। প্রিয়সখি, চল, আমরা এ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দীড়াই। 

সহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ ।) 

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো? 

রাজা । ভগবতি, তার পর আমি রাজমহ্ষীর কোনই অন্বেষণ না 

পেয়ে যে কি পর্য্স্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বল্বো। 

গার এ ছৃরাহ শোকানল সহা কত্যে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যতার 

অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্তের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা - 

কলম । 

গৌত । হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। 

রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন । মহম্বি অঙ্গিরা তাকে আপন ছৃহিতার 

শ্বায় পরম স্নেহ করেন । আর তার আগমনাবধি বহু যত্তে তার রক্ষণাবেক্ষণ 

করেছেন । 

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবষি নারদের মুখে 

বিশেঘরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ত্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল 

বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাজুখ হয়ে, তাকে নিরাশ 

করেন? ভগবান্ অঙ্গিরা খষিকুলের চুড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার 

করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয় । 
গৌত। হে পৃষ্ীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেক কাল উপবেশন 

করুন আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি । 

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা । 

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহষির 

নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিংকালের নিমিত্তে 

বিদায় হলেম। 

[ প্রস্থান । 
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রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন 

সুশীতল তরুচ্ছায়৷ পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্বৃত হয়, আমারও আজ অবিকল 

তাই হলো! । 
বিদু। আজ্ঞা, তার আর জন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের 

ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগলো । কিন্ত এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল 

লাগছে না। 

রাজা । কেন, বল দেখি? 

বিদৃ। ব্যস্ত, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিয্ব করে) তা 

আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো? 

রাজা। কেন? তুমি ত আর মন্যাসধন্ম অবলম্বন কর নাই, যে 

তোমাকে একাহারে থাকতে হবে? 

আকাশে । (কোমল বা ।) 

রাজা । (গাত্রোথান করিয়া সচকিতে ) এ কি? আহা! কি মধুর 

ধবনি। সখে, আমি যে দিন মায়াম্গের অন্ুমরণ করে বিদ্ধ্যাচলে দেব- 

উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, মে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাছা 

শুনেছিলাম । 

বিদু। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে ) কি সর্বনাশ! 

রাজা। কেন? কি হলো? 

বিদু। মহারাজ! চলুন, আমর! এখান থেকে পালাই। এ দেখুন, 

এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে । উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা ! 

রাজা । ( অবলোকন করিয়া ) সখে, ও ত দাবানল নয়। 

বিদু। বলেনকি? মহারাজ, এ দেখুন, সব গাছপালা একবারে যেন 

ধু ধু করে জলে উঠ.ছে। 
রাজা । কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে নাকি! 

বিদু। বয়স, তবে ও কি? 

রাজা । ওরা সকল দেবকগ্তা। তা ওরাও অগ্নিশিখার মতন 

তেজন্বিনী বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য ! এই 

যে শী দেবী, ফক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে 

আসূচেন। হে হৃদয়! তুমি যে এত দিন এ পু্ণমিশীর অদর্শনে বিদী্ 
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হও নাই এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের 

শ্রীচরণে প্রণাম কচ্যে । (প্রণাম ।) 

( শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পল্মাবতী, সখী, নারদ এবং 
অঙ্জিরার প্রবেশ । ) 

সকলে । মহারাজের জয় হউক । 
নার। হে মহীপতে, যেমন মহধি বাল্সীকির পুণ্যাত্রমে দাশরথি 

তগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অগ্ঠ তদ্রুপ মহিষী পদ্মাবতীকে 

এই স্থলে লাভ কল্যেন। 

অঙ্গি। হে নরশ্রেন্, আপনার বাহুবলে বা সর্বত্রই কুশল। 
অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই স্ত্রীরত্বটি গ্রহণ করুন। 

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, 

আপনি অগ্ঠাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজনুখভোগে প্রবৃত্ত হউন । 

আকাশে । গীত । 

[ বেছাড়া--পোল্তা। ] 

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ । 
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ । 

পাইলে হারা নিধি, প্রিয়তম। পুনরায়, 

বাসন! পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ । 

হয়ে স্ববিচারে রত কর বন্ধ যশোলাভ, 

যেমন শোতে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ ॥ 

(পুষ্পবৃষ্টি ) 

সকলে । রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন । 

নারদ । (রাজার প্রতি ) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি ।- 

মুখে সদা কর বাস অবনী-মগ্ডলে, 

পরাভবি শত্রদলে, মিত্রকুলে পালি, 

ধর্মপথগামী যথা ধর্মের নন্দন 

পৌরব। চরমে লভ ন্বর্গ ধর্্মবলে ) 
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(পগ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে 
শোভ তুমি পল্মাবতী-_রাজেন্দরনন্দিনি, 

যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা 

শগ্মিঠা যেমতি । তার সহ নাম তব 

গাথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্বহারে, 
মুকুত! সহ মুকুতা গাথে লোক যথা। 

(বনিক পতন।) 

ইতি পঞ্চমাঙ্ক। 

গ্রন্থ লমাপ্ড। 



ন্বিন্বিঞ্ম 
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কবির ধর্ন্মপুত্র 
পঞ্চকোট গিরি 

পঞ্চকোটন্য রাজশ্রী 
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মধুসুদন-গরদ্থাবলী 

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত 

সমাধি-লিপি 

পাগুববিজয় 

দুর্য্যোধনের মৃত্যু 

মিংহল-বিজয় 

হতাশা-গীড়িত হৃদয়ের ছুঃখধবনি 

দেবদানবীয়ম্ 

জীবিতাবস্থায় অনাদৃতত কবিগণের সম্বন্ধে 

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 



ব রী 

গভীর গর্জন সদা করে জলধর, 

উথলিল নদ নদী ধরণী উপর। 

রমণী রমণ লয়ে, স্খে কেলি করে, 

দানবাদি, দেব, ষক্ষ স্বখিত অন্তরে । 

সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 

বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব । 

স্বাধীন হুইয়া পাছে পরাধীন হয়, 
কলহ করয়ে কোন মতে শাস্ত নয়॥ 

হিমখতু 

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত, 

রামাগণ ভাবে মনে হইয়া হুঃখিত। 

মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার, 

নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি হলে আর । 
ফুরায়েছে সব আশা! মদন রাজার 

আদিবে বসস্ত আশা--এই আশা সার 

আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে, 
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে। 

সজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া, 

নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া। 

যে জন করয়ে আশ, আশার আশ্বাসে, 

নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে ॥ 



রিজিয়' 
হ| বিধি, অধীর আমি ! অধীর কে কবে, 

এ পোড়া মনের জ্বাল! জুড়াই কি দিয় 1 

হে শ্মৃতি, কি হেতু যত পুর্ব্বকথা কয়ে, 

ঘিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞামি তোমারে ! 

কি হেতু লো৷ বিষদস্ত ফণিরূপ ধরি, 

ুহূমু্হ দংশ আজি জর্জরি হাদয়ে? 

কেমনে, লো৷ ছৃ্টা নারি, ভূলিলি নিষ্ঠুরে 

আমায়? সে পুর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত, 

সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে 

ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে ? 

হায় লো! সে প্রেমান্নুর কি তাপে শুকাল? 

এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি 

এ হেন ছুরস্ত আত্মা, রে ছুরাতা বিধি ! 

এ হেন শুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি 

এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে 
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে 

ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি 
বিদ্মরে (সুরার তেজে, য৷ কিছু সে করে ) 

জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি 

টিটি ডি সি 

যোমীন্ত্রনাধ বনুর 'জীবন-চরিতে' প্রকাশ £-*গুলতানা রিজিয়া সম্রাট আল্তামাসের 
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মোরে প্রেম মদে তুই ; ভূল! তবে এবে, 
ঘটিল য| কিছু, যবে ছিমু জ্ঞান-হীনে। 
এ মোর মনের ছুঃখ কে আছে বুঝিবে? 

বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিদ্ুদেশে, 

দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয় ত মারি, 

এ মনাগি নিবাইব ঢালি লহু-আোতে, 
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে 

ভুলিব এ-মহাজ্বালা__দেখিব কি ঘটে ! 

কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে 

ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যগ্যপি 
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে । 

চূড়াশুন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে? 

কি সাধ জীবনে আর 1 রে দারুণ বিধি, 

অম্বত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি 

সেফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী মুধারে 

ন1 পেয়ে, কি হলাহল লভিন্থু মথিয়া 

অকৃল সাগরে, হায় হিয়। আলাইতে ? 
হ! ধিকৃ! হা ধিক তোরে নারীকুলাধম] ! 

চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাগীয়সী, 
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব, 

যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে 
আক্রমিতে রণে তোরে বীর পরাক্রমে ! 

ভেবেছিনত্র লয়ে তোরে সোহাগে বাপরে 

কত যে লে! ভালবাসি কব তোর কানে, 

বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে 
কাননে । সে প্রেমাশায় দিতু জলাঞলি। 

 সেম্ুবর্ণ আশালতা তুই লোনিচুরা 
দাবানল-শিখারপে নিচুরে পোড়ালি! 
পশ. রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী। 



কবি-মাতৃভাষা 
নিজাারে ছিল মোর অমূল্য রতন 
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেল। করি, 

অর্থলোতে দেশে দেশে করিমু ভ্রমণ 

বন্দরে বন্দরে থা বাণিজ্যের তরী। 

কাটাইনু কত কাল সখ পরিহরি, 
এই ব্রতে, যথ! তপোবনে তপোধন, 

 অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্ঈদেবে স্মরি। 

তাহার সেবায় দা সপি কায় মন।, 

বঙ্গকূললক্ষমী মোরে নিশার স্বপনে 

কহিলা--“হে বস, দেখি তোমার ভকঘি, 

সপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরত্যতী ! 

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 

ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি? 

কেন নিরানম্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?” 

আত্ম-বিলাপ 

১ 

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লতিমু, হায় 

তাই ভাবি মনে? 

জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়, 

ফিরাব কেমনে ? 

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, 

তবু এ আশার নেশ! চুটিল না? একিদায়! 

৮ 

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইরে রাতি ? 

জাগিবি রে কবে? 



বিবিধ ; আত্ম-বিলাপ | 

জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবন-কুম্ম-ভাতি 
কত দিন রবে? 

নীর-বিন্দু দুর্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে? 
কে নাজানে অন্ুবিষ্ব অন্ুমুখে সগ্ঘঃপাতি ? 

৩ 

নিশার ব্বপন-স্থে সৃখী যে, কি সখ তার! 

জাগে সে কাদিতে! 

ক্ষণপ্রভ। প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আধার 

পথিকে ধাদিতে ! 
মরীচিকা মরুদেশে' নাশে প্রাণ তৃষাকেশে 7 

এ তিনের ছল সম ছল রে একু আশার । 

৪ 
প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে। 

কিফল লভিলি? 

জলন্ত পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি! 

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়! 

না দেখিলি, ন। শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে! 

৫ 

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে, 

সে সাধ সাধিতে 

ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণাল-কণ্টকগণে 

কমল তুলিতে ! 

নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী! 

এ বিষম বিষজবাল। ভুলিবি, মন, কেমনে ! 

ঙ 

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়, 

কব ৷ কাহারে? 



মধুদুদন-গ্রস্থাবলী 

সুগদ্ধুকু ম্ম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়, 

কাটিতে তাহারে” 

মাতসর্ধয-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ! 

এই কি লতিলি লাত অনাহারে, অনিদ্রায়? 

৭ 

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে 

যতনে ধীবর, 

শতমুক্তাধিক আযু কালসিছ্কু জলতলে 

ফেলিস্, পামর ! 

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, 
অবোধ মন? 

হায় রে, ভূলিবি কত আশার কুহক-ছলে ! 

বঙ্গভূমির প্রতি 

“টয় 1096/6 [,9170, 90০0৫. 01017 [,১-130107. 

রেখো। মাঃ দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। 

সাধিতে মনের সাদ, 

ঘটে যদি পরমাদ, 

মধুহীন করো না গে৷ তব মনঃকোকনদে । 

প্রবাসে, তবের বশে, 

জীব-তারা যদি খসে 

এ দেহ-আকাশ হতেঃ_ 
নাহি খেদ তাছে। 

জন্মিলে মরিতে হবে, 

অমর কে কোথা কবে, 

 চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নে? 

কিন্তু যদি রাখ মনে, 

নাহি, মা, ডরি শমনে । 

মক্ষিকাও গলে ন! গো, পড়িলে অমৃত-হুদে ! 

মেই ধম্য নরকুলে, দা 

লোকে যারে নাহি ভুলে, 
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মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন 1 

কিন্ত কোন্ গুণ আছে, 

যাচিব যে তব কাছে, 

হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যাম জম্মদে ! 

তবে যদি দয়া কর, 

ভূল দোষ, গুণ ধর, 

অমর করিয়া বর দেহ দাসে, মবরদে 1- 

ফুটি যেন স্মৃতি জলে, 
মানসে, মা, যথ। ফলে 

মধুময় তামরস কি বসস্ত, কি শরদে | 

ভারত-বৃত্তাস্ত 

ডৌপদীস্বয়ন্বর 
ড৬7১]1179, 

987 98/6//097, 1863. 

কেমনে রধীন্দ্র পার্থ স্ববলে লতিলা 
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রানন। 

কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী 

কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে, 

বাগ্দেবি ! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি। 

ন| জানি ভকতি স্তুতি, নাজানিকি করে 

আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়; নাজানি " 

কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে! 

কিন্ত মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে 

শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে 

কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে । 

আইস ম! এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে 

জুড়াই বিরহুজ্বালা, বিহঙ্গম যথা 

রঙ্হীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে 



৯১৩ মধুলুদন-গ্রস্থাবলী 

কারাগারছুখ সাধি কুঞ্জবনম্বরে । 

সত্যবতীসতীমত, হে গুরু, ভারতে 
কবিতা-স্থধার সরে বিকচিত চির 

কমল দ্বিতীয় তুমি; কৃতাগুলিপুটে 
প্রথমে চরণে দাঁস, দয়া কর দাসে। 

হায় নরাধম আমি! ভরি গে! পশিতে 

যথায় কলাসনে আসীন! দেউলে 

ভারতী; তেই হে ডাকি দীড়ায়ে ছুয়ারে, 

আচার্য । আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম স্বরি। 

দাসের বাসনা, ফলে পুজি জননীরে, 
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি। 

গভীর নুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে 

পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী 

কুস্তী; স্বরচিত্ব-গৃছে মরিল দুর্্মতি 

পুরোচন; ঞঁ ধু 

জৌপদীহয়ন্বর 

কেমনে রধীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে 

লক্ষ রণসিংহ শুরে পা্চাল নগরে 
লভিল। দ্রুপদবাল। কৃষ্ণ) মহাধনে, 

দেবের অপাধ্য কর্ম সাধি দেববরে+_ 

গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে, 

বাগ্দেবি! গাইব ম| গো৷ নব মধুস্বরে, 
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাঘুজে, 

দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেতডুজে | 

জী এ ষ্ঁ 

বিধিল। লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অগ্দরী 

গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি 
আকাশসস্তব! দেবী সরন্বতী আমি . 

কহিল! এ সব কথা কৃষ্ণারে সন্তাষি । - 
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লে! পঞ্চালরান্্রনৃতা কৃষ্ণা গুণষতি, 
তব প্রত্তি নুপ্রসম্ন আঙ্মি প্রজাপতি । 

এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল । 
পেয়েছ সুন্দরি ! স্বামী ভূবনে অতুল । 
চেন কি উহারে উনি কোন্ মহামতি, 
কত গুণে গুণবান্ জানো। কি লে৷ সতি ? 

না চেনে! না জানো যদি শুন দিয়া মন, 

ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাঙ্মণ। 

অত্যুচ্চ তারতবংশশিরে শিরোমণি 
' কুস্তীর হাদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্ভুনি। 

ভশ্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত ছতাশন 
মেইরূপ ক্ষত্রতেঙজ আছিল গোপন। 

আগ্নেয়গিরির গর্ত করি বিদারণ 

বধ! বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন, 

অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন 

লহসা আকাশে শোভে জলস্ত তপন, 

সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়, 
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহি হইল উদয়। 

মহ্ত্যগন্থা! 

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্পোলিনি 

যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে, 
বিধুমুখি, আছে কি গে! অখিল জগতে, 

দুঃখিনী দাসীর সম 1 কেন ঘে স্মজিলা”_ 

কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে ? 
তরুণ যৌবন মোর ! না পারি লড়িতে 

পোড়া নিতদ্বের তরে ! কবরীবন্ধন 
খুলি যদি, পোড়! চুল পড়ে ভূমিতলে ! 

কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে? 
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না বসে গুঞ্গরি সখি, শিলীমুখ যথ। 

শ্বেতাম্বর! ধুতুরার নীরস অধরে, 

হেরি অভাগীরে দুরে ফিরে অধোমুখে 
যুষকুল। কাদি আমি বসি লো বিরলে! 

সুভদ্রো-হরণ 

প্রথম সর্গ 

কেমনে ফাত্ুনি শুর ব্বগুণে লভিলা 
(পরাভবি যছ্-বৃদ্দে ) চারু-চন্দ্রাননা 

ভদ্রায়;- নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী 

কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে 

বাগ্েবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি। 
না জানি ভকতি, স্রতি; না জানি কি কয়ে, 

আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় না জানি 

কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে! 
কিন্ত মার প্রাণ কতু নারে কি বুঝিতে 
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে 
কথা তায়? কৃপা করি উর গো আসরে। 

আইস, মা, এ প্রবাসে, বলের সঙ্গীতে 

জুড়াই বিরহ-জআবালা, বিহঙ্গম যথা, 

কারাবদ্ধ পি'জিরায়, কতূ কভু ভুলে 
কারাগার-ছুখ, প্মরি নিকু্জের স্বরে ! 

ইন্দরপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে 

কৌতুকে করিল! বাস। আদরে ইন্দিরা 
( জগত-আনন্দময়ী ) নব-রাজ-পুরে 
উরিলা ; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে 

রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে ।-- 
এ মঙ্গলবার্তা শুনি নায়দের মুখে 
শচী, বরাঙগন! দেবী, বৈজয়স্ত-ধামে '* 
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রুষিলা। জলিল পুনঃ পূর্রবকথ। "্মরি, 

দাবানল-রাপ রোষ হিয়া-রূপ বনে, 

দগধি পরাণ তাপে! “হ! ধিক 1”-_ভাবিল। 

বিরলে মানিনী মনে--“ধিক্ রে আমারে ! 

আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে 
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে 1! কেন তাকে দিলি 

অনস্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি 1 
হায়, কারে কব ঘখ 1? মোরে অপমানি, 

তোজ-রাজ-বালা কৃস্তী _কুল-কলঙ্কিনী,_ 

পাপীয়সী--তার মান বাড়ান কুলিশী? 

যৌবন-কুহকে, ধিকৃ, যে ব্যতিচারিণী 

মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া। 

অর্জন- জারজ তার-_নাছি কি শকতি 

আমার- ইন্দ্রাণী আমি-_মারি সে অর্জনে, 
এ পোড়া চখের বালি 1-ছূর্ষেযোধনে দিয়া 

গড়াইন্নু জতুগৃহ। সে ফাদ এড়ায়ে 
লক্ষ্য বিধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে 
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে। 

অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু 
আমি, ভাগ্য-গুণে তার !--কি ভাগ্য ? কে জানে 

কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্ভুনি ? 
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে 
দেবেন্দ্র? হেধর্্ম, তুমিপার কিসছিতে * 

এ আচার চরাচরে 1 কি বিচার তব। 

উপপত্বী কুম্তীর জারজ পু প্রতি 
এত যত্ব ? কারে কব এ ছুঃখের কথা-_ 

কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে 1” 
কঙ্কণ-মগ্ডিত বাছু হানিল] লঙাটে 

ললনা | দৃকৃল সাড়ী তিতি গলগলে 
বছিল জাখির জল, শিশির যেমতি 



১৪ মধুণ্ুদন-গ্রন্থাবলী 

হিমকালে পড়ি আরে কমলের দলে ! 

“যাইব কলির কাছে” আবার ভাবিলা 
মানিনী--“কুটিল কলি খ্যাত ভ্রিতৃবনে।_ 

এ পোড়া মনের ছুংখ কব তার কাছে, 

এ পোড়া মনের ছুখ সে যদি ন! পারে 

জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে ? 

যায় যদি মান, যাক! আর কি তা আছে 1” 

ইত্যাদি। 

নীতিগর্ভ কাব্য 
ময়ূর ও গৌরী 

মযুর কহিল কাদি গৌরীর চরণে, 
কৈলাস-ভবনে 

“অবধান কর দেবি, 

আমি ভৃত্য নিত্য-দেবি 

প্রিয়োত্বম মুতে তব এ পৃষ্ঠআসনে। 

রথী যথা দ্রুত রথে, 

চলেন পবন-পথে 

দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ) 

তবু, মা গো, আমি ছুখী অভি! 

করি বদি কেকা-ধ্বণি, 

ঘৃণায় হানে অমশি 

খেচর, ভূচর জন্ত +_মরি, মা, শরমে ! 

ডালে মুঢ় পিক যবে 
গায় গীত, তার রবে 

মাতিয়া জগৎ জন বাখানে অধমে ! 

বিবিধ কুম্ুমকেশে, 

সাজি মনোহর বেশে, 

রঃ 
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বরেন বনুধ! দেবী যবে খাতুবরে 
কোকিল মঙল-ধ্বনি করে । 

অহরহ কুছধ্বনি বাজে বনস্থলে ) 

নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া জলে ! 

ঘুচাও কলঙ্ক শুতম্করি 

পুজের কিন্কর আমি এ মিনতি করি, 

পা ছুথানি ধরি 1৮ 

উত্তর করিল! গৌরী সুমধুর ব্বরে + 
“পুজের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে, 

এ আক্ষেপ কর কি কারণে ? 

হে বিহলগ, অল-কাস্তি ভাবি দেখ মনে ! 

চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে 

রাখাল রাজার সম চুড়াখানি কেশে ! 

আখগুল-ধচ্ুর বরণে 

মণ্ডিল! স-পুচ্ছ ধাতা তোমার স্থজনে | 

সদা জলে তব গলে 

খ্র্ণহার ঝল ঝলে, 

যাও, বাছা, নাচ গিয়া! ঘনের গঞ্জনে, 

হরষে স্ু-পুচ্ছ খুলি 

শিরে স্বর্ণচূড়। তুলি; 
&. %  করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে। 

করতালি ব্রজাঙ্গন। 

দেবে রজে বরাঙগনা__ 

তোষ গিয়। মযুরীরে প্রেম-আলিঙনে | 

শুন বাছ1, মোর কথ শুন, 

দিয়াছেন কোন কোন গু*, 

দেব সনাতন প্রতি-জনে 
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স্ব-কলে কোকিল গায়, 
বাজ বঞ্জরগতি ধায়, 

অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে 1” 

নিজ অবস্থায় সদ স্থির যার মন, 

তার হতে ম্ধীতর অন্য কোন জন? 

কাক ও শৃগালা 

একটি মন্দেশ চুরি করি, 

উড়িয়া বসিল! বৃক্ষোপরি, 

কাক, হষ্ট-মনে 

মুখান্ের বাস পেয়ে, 

আইল শৃগালী ধেয়ে, 
দেখি কাকে কহে ছুষ্টা মধুর বচনে 7 

“অপরূপ রূপ তব, মরি ! 

তুমি কি গে। ব্রজের শ্রীহরি_ 

গোপিনীর মনোবাঞ্থা 1 কহ গুণমণি | 

হে নব নীরদ-কাস্তিঃ 

ঘুচাও দাসীর ভান্তি, 
যুড়াও এ কান ছুটি করি বেণুধ্বনি ! 

পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি! 

তেই তারে দিল! বিধি, 

তব সম রাপ-নিধি+_ 

মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী? 

গাও গীত গাও, মখে করি এ মিনতি ! 

কুড়াইয়! কুম্ম-রতনে 

গাখি মাল! মুচারু গাথনে, 

দোলাইয়। দিব তব « &$ 4 $ 
ঝ 

৪ আবর্শ পজের কয়েক স্থানে দৈবাং পোকায় কাটিয়! ফেলিয়াছে 
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দাসীর সাধনে 
বাজাও মধুর 

রাস-রসে মাতি && 

মজিল ক & 

মুখখুলি &%ঞ% « 

ক ধক থখেমুক  % 

++ ক্গীতআঞ% & « 

ক ক ক ক 

ধক ছু ক 

রসাল ও স্বর্ণ-লতিক! 

রসাল কহিল উচ্ে স্বর্ণলতিকারে ;-_ 

“শুন মোর কথা, ধনি, নিম্দ বিধাতারে ! 

নিদারুণ তিনি অতি; 
নাহি দয়৷ তব প্রতি; 

তেঁই ক্ষুদ্র-কায়। করি স্থজিল! তোমারে ! 
মলয় বহিলে, হায়, 

নতশির! তুমি তায়, 

মধুকর-ভরে তুমি পড় লে৷ ঢলিয়। ; 

হিমাদ্রি সদৃশ আমি, 

বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী, 
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়। | 

কালাগ্রির মত তপ্ত তপন তাপন,_ 

আমি কি লে! ডরাই কখন? 

দুরে রাখি গাতী-দলে, 

রাখাল আমার তলে 

বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,-_ 
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন ! 

আমার প্রসাদ ভূর্জে পথ-গামী জন। 

কেহ অন্ন রীধি খায় 

কেহ পড়ি নিদ্রা যায় 

এ বাজ চর়ণে। 



১৮ মধুদ্দন-গ্রস্থাবলী 

ঈীতলিয়। মোর ডরে 

সদা আসি সেব। করে 

মোর অতিথির ছেখ। আপনি পবন | 

মধু মাখ। ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে ! 
তুমি কি তা জান না, ললনে ? 

দেখ মোর ডাল-রাশি, 

কত্ত পাখী বাধে আমি 

বামা এ আগারে। 

ধন্য মোর জনম সংসারে ! 

কিস্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি ছ্ধী; 

নিদ্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দঃ বিধুমুখি !” 

& ৬ কক মধুরন্বরে 

৬ * রে, 
কক ক) 

সর্ট হী সী 

& প্রভু, 
& দয়ামি % * 

£₹ ++ % যথ। ক 

ুদ্ধার্থ গন্ভীরতার বাণী তব পানে! 

সুধা-আশে আসে অলি, 

দিলে সুধা যায় চলি, 

কে কোথা কবে গে! ছুধী সখার মিলনে ?” 

দকষুপ্র-মতি তুমি অতি” 
রাগি কহে তরুপত্তি, 

“নাহি কিছু অভিমান? ধিকৃ চন্ত্রাননে ! 

নীরবিল। তরুরাজ ; উড়িল গগনে 

ষমদৃতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ; 
আইলেন প্রভঙ্জন, 
সিংহদাদ করি ঘন, : 

যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-মমর়ে । 

১ সু 

ফু ক ক ক ধা 
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আইল খাইতে মেঘ দৈত্্যকুল রড়ে। 
এরাবত পিঠে চড়ি 

রাগে দাত কড়মড়ি, 

ছাড়িলেন বস্ত্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে। 
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমত্ি 

ভীম যোধপত্বি; 

মহাঘাতে মত্তমড়ি 

রসাল ভূতলে পড়ি, 
হায়, বায়ুবলে 

হারাইল! আযু-সহ দর্ণ বনম্মুলে ! 

উর্দশির যদি তুমি কুল মান ধনে) 
করিও না ঘৃণা ভবু নীচশির জনে | 

এই উপদেশ কবি দিল এ কৌশলে ॥ 

অশ্ব ও কুরঙগ 
১ 

অশ্ব, নবদৃর্বাময় দেশে, বিরহে একেল| অধিপতি । 

নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দুর্ব্বা অতি। 

বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নি রে জল, 
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল; 

মধ্যাহে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়।, 

পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে, 

মহানন্দে অস্থের বসতি ॥ 

২ 

কিছু দিনে উজ্জলনয়ন, 
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন। 

বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা! দেখে বাখানে তায়, 

কতক্ষণে ছেরি অশ্খে কহে মনে মনে ;-- 



৩ 
মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 

“হেন রাজ্যে এক প্রজা এ ছুখ না সহে! 
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গৌসাই, 
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাই |” 

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরম্তিল কুরঙ্গ বিহার; 
খাইল অনেক ঘাম, কে গণিতে পারে গ্রাস? 
আহার করণাস্তরে করিল পান নির্ঝরে) 
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কৃতৃহলে-_ 
গৃহে গৃহম্বামী যথা বলী ব্বত্ববলে ॥ 

8 

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরথি এ লীলা, 

ভোজবাজি কিন্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিল; 
উদ্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা, 
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে । দ্বিগুণ আগুন হাদে জলে ; 
তীক্ষ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল, 
ভীম হ্র্ষা৷ গগনে উঠিল। 

প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল॥ 

৫ 

নিদ্রাতঙ্গে মুগবর কহিলা, «ওরে বর্ধর ! 
কে তুই, কত্ত বা বল? 
সং পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।” 
কুরঙ্ের উজ্জল নয়ন ভাঁতিল সরোষে যেন ছুইটি তপন ॥ 

ছয়ের হাদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পণ্ড নয়, 

শিরে শঙ্গ শাখাময়! 
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প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার 
বুঝি বা শুলের তুল্য ধার, 
কে আমারে দিবে পরিচয়? 

৭ 

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত, 
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত। 

ধরিতে এ অশ্ববরে, নান! ফাস নিরস্তরে 

মূগয়ী পাতিত। | 

কিন্ত সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া ছলে 

কতু না পড়িত॥ 

৮. 

কহিল তুরঙ্ “পশু উচ্চশূঙ্গধারী__ 

মোর রাজ্য এবে অধিকারী ; 
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী সে অতি; 

হও হে সহায় মোর, মারি দুই জনে চোর |” 

৯ 

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিল।, “হ। ! এ কি বিড়ম্বন। ! 

জানি সে পশুরে আমি, বনে পশ্ডকুলে স্বামী, 

শার্দলে, দিংহেরে নাশে।  দগ্ধে বন বিষম্বাসে । 

একমাত্র কেবল উপায়; 

মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্্মাসন ধর, 

আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্বাণ অসি, 

তা হলে বিজয় লতা যায় |” 

১৬ 

হায়। ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভূলিল; 

লাফে পৃষ্ঠে হট সাদী অমনি চড়িল। 



৬ মধুদুদন-গ্ন্থাবলী 

লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাধ পাদ্ুকায়, 

তাহার আঘাতে প্রা যায়। 
মুখস নাশিল গতি, তয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি, 

চলে সাদী যে দিকে চালায় ॥ 

১১ 

কোথা অরি, কোথ| বন, সেমুখের নিকেতন? 

দিনাস্তে হইল! বন্দী আধার-শালায়। 

পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে ছৃর্্মতি। 

এই পুরষ্কার তার কহেন ভারতী; 

ছায়া সম জয় যায় ধর্মের সংহতি ॥ 

দেবদৃষ্টি 
শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ মেঘাসনে, 

বাহিরিল1 বিশ্ব দরশনে। 

আরোহি বিচিত্র রথ, 

চলে সঙ্গে চিত্ররথ, 

নিজদলে মৃমণ্ডিত অস্ত্র আতরণে, 

রাজাজ্ায় আশুগতি বছিল| বাছনে। 

হেরি নান। দেশ সুখে, 

হেরি বছ দেশ ছুঃখে-_ 

ধর্মের উন্নতি কোন স্থলে; 

কোথাও ব। পাপ শাসে বলে__ 

দেষ অগ্রগতি বঙ্গে উভরিল। 

কহিল। মাহেম্্র* সতী শচী নৃলোচনা, 

কোন্ দেশে এবে গতি, 

কহ হে প্রাণের পতি, 

এ দেশের মহ কোন্ দেশের তুলনা? 

উত্তরিল! মধুর বচনে 

বাব, লে। চন্দ্রাননে, 

৬ 'মহেল্ে? পাঠ হইলে অর্থ পরিফায় হয়। 
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ব্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে । 

ভারতের প্রিয় মেয়ে 

ম৷ নাই তাহার চেয়ে 

নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা মরকতে । 

সন্সেহে জাহবী তারে 

মেখলেন চারি ধায়ে 

বরুণ ধোয়েন পা! ছ'খানি। 

নিত্য রক্ষকের বেশে 

হিমাদ্রি উত্তর দেশে 

পরেশনাথ আপনি 

শিরে তার শিরোমণি 

সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্্রাণি! 

দেবাদেশে আশুগতি 

চলিলেন মৃত্গতি 

উঠিল সহস1 ধ্বনি 

ভয়ে শচী অমনি ইন্ড্রেরে মৃধিলা, 

নীচে কি হতেছে রণ 

কহু সখে বিবরণ 

হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিল1? 

চিত্ররথ হাত জোড় করি 

কহে শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি ! 

“বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে, 

পত্বী আসে দেখ তার পিছে । 

স্ধাংশুর অংশুরাপে নয়ন-কিরণ 

নীচদেশে পড়িল তখন। 



গদা ও সদা 

গদ1 সদ] নামে 

কোন এক গ্রামে 

ছিল ছুই জন। 

দূর দেশে যাইতে হইল; 
ছুজনে চলিল। 

ভয়ানক পথ--পাশে পশু ফণী বন, 

তন্নুক শার্দ,ল তাহে গর্জে অমুক্ষণ। 

কালদর্ণ যেমতি বিবরে, 

তক্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ) 

পথিকের অর্থ অপহরে, 

কখন বা প্রাণনাশ করে। 

কহে সদ। গদারে আহ্বানি 

কর কিরা স্পশি মোর পাণি 

ধর্মে সাক্ষী মানি, 

আজি হতে আমর] ছুজন 

হন একপ্রাণ একমন,_- 

সুম্দ উপসৃম্দ যথা_-জান সে কাহিনী । 

আমার মঙ্গল যাছে, 

তোমার মঙ্গল তাছে, 

কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা, 
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা । 

কহে গদ। ধর্ম সাক্ষী করি, 

কিরা মোর তব কর ধরি, 
একাত্ম আমর! দৌঁহে কি বাঁচি কি মরি। 

এইরূপে মৈত্র আলাপনে 
মনানদ্দে চলিল| ছুজনে । 

সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন 

তি 
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বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ, 
পাছে পশ্ড সস! করয়ে আক্রমণ । 

গদ] চারি দিকে চায়, 

এরূপে উভয়ে যায় ; 
দেখে গদ! সম্মুখে চাহিয়া 
থল্যে এক পথেতে পড়িয়]। 

দৌড়ে মৃঢ় থল্যে তুলি 
হেরে কুতৃহলে খুলি 

পূর্ণ থল্যে স্ববর্ণমুদ্রায়, 

তোল] তার, এত ভারি তায়। 

কহে গদা সহাস বদনে 

করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে 

আমর! ছুজনে। 

“ছুজনে 1 কহিল সদা রাগে, ৮ 

“লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে? 

মোর পূর্বর্ষ পুণ্যফলে 
ভাগ্যদেবী এই ছলে 
মোরে অর্থ দিলা। 

পাপী তুই, অংশ তোরে 
কেন দিব, ক' তা মোরে 

এ কি বাললীলা? 

রবির করের রাশি পরশি রতনে 

বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে ; 

কিন্ত পড়ি মাটির উপরে 

সেকরকি কোন ফল ধরে? 

সং যে তাহার শোতা ধনে, 

অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে । 
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে | 
চলিতে লাগিল] মুখে অগ্রসর হয়ে। 

বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে 



ত্৬ মধুদ্দন-গ্রস্থাবলী 

বামন কি কতু পায় চারু চাদে হাতে? 

এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে 
গেল গদ! তিতি অশ্রুনীরে । 

তুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন, 
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন। 

গিরিশিরে বরষায় প্রবল! যেমতি 

ভীমা আোতম্বতী, 
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল 

নাবি নীচে করি কোলাহল 

উতে আক্রমিল। 

সদা অতি কাতরে কহিল; 

শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি। 
বিষু রধিপতি, 

_ জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা। 
মার চোরে করি রধ-লীলা। 

এই ধন নিও পরে বাটি 

হিসাবে করিয়া আজাটাআাটি, 

তস্করদলের মাথা কাটি। 

কহে গদা, পাগী আমি, তুমি সংজন, 

ধর্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ। 

তত্কর-কুল-ঈশ্বরে 

কহিল সে যোড় করে, 

অধিপতি ওই জন ভাই, 

সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্মের দোহাই । 
মঙ্গী মাত্র যদি তুই, য1 চলি বর্বর, 
নতুবা! ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর। 

ফাদে বাধা পাথী যথা পাইলে মুকতি, 
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রেতগতি।” 

গদা পলাইল। 
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মদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল। 
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে, 

বধু কি তোমার কভু হয় সে আধারে? 
এই উপদেশ কবি দিল! এ প্রকারে । 

কুক্ধট ও মণি 

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুকুট পাইল 
একটি রতন 7 

বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল 1__ 

“ঠোটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?” 
বণিক কহিল,--“ভাই, 

এ হেন অমূল্য রত, বুঝি, ছুটি নাই !” 
হাসিল কুকুট শুনি ;-_“তগুলের কণ! 

বছুমুল্যতর ভাবি ;-_-কি আছে তুলনা 1” 

“নহে দোষ তোর, মু, দৈব এ ছলনা, 
জ্ঞান-শূন্য করিল গৌমাই 1” 
এই কয়ে বণিক ফিরিল। 

মুর্খ যে, বিষ্ভার মূল্য কভু কি সেজানে? 

নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে 7 

এই উপদেশ কবি দিল] এই ভানে। 

নুর্য্য ও মেনাক-গিরি 

উদয়-অচলে, 

দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন, 
অংশু-মাল গলে, 

বিতরি নুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন। 



ত্৮ মধুত্দন-গ্রন্থাবলী 

ফুটিল কমল জলে 

ঘূ্য্যমুখী সুখে স্থলে 

কোকিল গাইল কলে, 
আমোদি কানন। 

জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববামী জন; 
পুনঃ যেন দেব শ্রষ্টা স্থজিলা মহীরে ; 

সজীব হইল! সবে জনমি, অচিরে। 
অবছেলি উদয় অচলে, 

শৃন্ত-পথে রথবর চলে; 

বাড়িতে লাগিল বেলা, 

পদ্মের বাড়িল খেলা, 

রজনী তারার মেলা সর্ধত্র ভাঙ্িল ;-- 

কর-জালে দশ দিক হাসি উজলিল। 

উঠিতে লাগিল! ভানু নীল নভঃস্থলে 

ঘ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিঙ্ধু-জলে 
মৈনাক ভামিল। 

কহিল গম্ভতীরে শৈল দেব দিবাকরে 1) 
“দেখি তব ধীর গতি ছুখে আখি ঝরে; 

পাও যদি কট, এস, পৃষ্ঠাসন দিব) 
: যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।” 
কহিল হাসিয়া ভামু/--“তুমি শিষ্টমতি; 
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি ।” 

মধ্যাকাশে শোভিল তপন, 

উজ্জল-যৌবন, প্রচণ্-কিরণ 

ভাপিল উত্তাপে মহী; পবন বহিল! 

আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা-_ 

শুকাল কাননে ফুল; 

প্রাণিকুল ভয়াকুল ; 
জলের শীতল দেহ দিয়া উঠিল) 
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কমলিনী কেবল হাসিল! 

হেন কালে পতনের দশা, 

আমরি! সহসা 

আসি উত্তরিল ;__ 

হিরগুয় রাজাসন ত্যজিতে হইল ! 

অধোগামী এবে রবি, 

বিষাদে মলিন-ছবি, 

হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিদ্ধু-জলে, 
সম্ভাষি কহিল কৃতৃহলে ;__ 

“পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি 
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই'বর মাগি; 
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে 7 

আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে ।” 
হাসি উত্তরিল শৈল ;--“হে মুঢ় তপন, 

অধঃপাতে গতি যাঁর কে তার রক্ষণ ! 

রমার থাকিলে কৃপা, সবে তালবাসে ;- 
কাদ যদি, সঙ্গে কাদে? হাস যদি, হাসে) 
ঢাকেন বদন ষবে মাধব-রমণী, 

সকলে পলায় রড়ে, দোৌখ যেন ফণী।” 

মেঘ ও চাতক 

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে 1-- 

ভানু পলাইল ত্রাসে ; 

তা দেখি তড়িৎ হাসে; 

বহিল নিশ্বাস ঝড়ে; 

ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে। 

গিরি-শিরে চূড়া নড়ে, 

যেন ভূ-কম্পনে ; 

অধীর! সভয়ে ধর] সাধিল! বাসবে। 



১০ মধুদুদন-গ্রস্থাবলী 

আইল চাতক-দল, 
মাগি কোলাহলে জল-_ 

“তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি ! 

এ জালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি ।” 
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে, 

ভিখারী-মগ্ডল ঘথা আসে ঘোর রবে )-- 

কেহ আসে, কেহ যায়; 
কেহ ফিরে পুনরায় 

আবার বিদায় চায়; 

্রস্ত লোভে সবে ;- 

মেরূপে চাতক-দল, 
উড়ি করে কোললাহল ;-- 

“তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনগতি! 

এ জ্বাল! জুড়াও জলে, করি এ মিনতি ।” 

রোষে উত্তরিল! ঘনবর ;-- 

“অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর ! 

বাযু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি, 

সাগরের নীল পায়ে পড়ি, 

আনিয়াছি বারি 7 

ধরার এ ধার ধারি। 

এই বারি পান করি, 

মেদদিনী সুন্দরী 

ৃক্ষ-লতা-শস্যাচয়ে 
স্তন-দুগ্ধ বিভরয়ে 

শিশু যথা বল পায়, 
সেরসে তাহারা খায়। « 

অপরূপ রূপ-মুধা বাড়ে নিরন্তর; 

তাহার। বাচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর । 
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নিজে তিনি হীন-গতি 
জল গিয়া আনিবারে নাহি শকতি ; 

তেই তার হেতু বারি-ধারা।__ 

তোমর! কাহার ? 

তোমাদের দিলে জল, 

কতু কি ফলিবে ফল? 

পাখ! দিয়াছেন বিধি 7 

যাও, যথা জলনিধি )-- 

যাও, যথা জলাশয় ;- 

নদ-নদী-তড়াগাদি, জঙ্গ যথা রয়। 

কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে, 
জল যেখানে পালে, 

সেখানে চলিয়া যাও, দিন্নু এ যুকতি ।” 

চাতকের কোলাহল অতি। 
ক্রোধে ভড়িতেরে ঘন কহিলা,_ 

“অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে ।৮-- 

তড়িৎ প্রভুর আজ! মানিল|। 
পলায় চাতক, পাখ! জবলে। 

যা চাহ, লভ ত1 সদ! নিজ-পরিশ্রমে ) 

এই উপদেশ কবি দিল! এই ক্রমে । 

গীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু 

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি, 

সিংহ কৃশ অভি। 

জনরব-রাপ-মআোতে, 

ভাপাল ঘোষণা-পোতে, 

এই কথ1;--“মুগরাজ মগ্ন রাজকাজে ; 

প্রজাবর্গ, রাজপুরে পুজ কুল-রাজে ।” 



৩ মধুদৃদন-গ্রন্থাবলী 

প্রতু-ভতি-মদে মাতি 
কুর্গ, তরঙ্গ, হাতী, 
করে করি রাজকর, 

পালা-মতে নিরস্তর, 

গেল৷ চলি রাজ-নিকেতনে, 

অতি হাষ্ট মনে । 

শৃগাল-কুলের পাল! আসি উত্তরিল ; 
কুল-মন্ত্রী সভ1! আহ্বানিল ; 

কি ভেট, কি উপহার, 

কি পানীয়, কি আহার, 

এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল। 

হেন কালে আর মন্ত্রী সাসে কহিল ;-_ 

“তর্কের যে অলঙ্কার তোমর! সকলে।- 

এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে) 

কিন্তু কহ দেখি, শনি, কেন স্থানে-স্থানে 

বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে 1-- 

ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ কে মুছিল 1” 

চতুর যে সর্বরদর্শা, বিপদের জালে 
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে? 

সিংহ ও মণক 

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ; 
ভব-তলে যত নর, 

জিদিবে যত অমর, 
আর যত চরাচর, . 

হেরিতে অন্তুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল। 
ছল-রূপ শূলে বীর, সিংছেরে বিধিল ! 



বিবিধ £ সিংহ ও মশক রি 

অধীর ব্যথায় হরি, 

উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি, 

কহিল! ;--কে তুইঃ কেন 

বৈরিভাব তোর হেন! 
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই 1 

সম্মুখ-সমর কর্; তাই আমি চাই। 

দেখিব বীরত্ব কত দূর, 

আঘাতে করিব দর্প-চুর ; 

লক্ষ্মণের মুখে কালি 

ইন্দ্রজিতে জয় ডালি, 

দিয়াছে এ দেশে কবি ।” 

কহে মশা ;_-“ভীরু, মহাপাপি, 

যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি, 

অন্যায়-চ্ঠায়-ভাবে, 

ক্ষুধায় যা পায়, খাবে) 
ধিক্, ছু্টমতি | 

মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি 1” 

হইল বিষম রণ, তুলন। না মিলে 

ভীম ছুর্যোধনে, 

ঘোর গদা-রণে, 

হুদ দ্বৈপায়নে, 
তীরস্থ সে রণ-ছায়! পড়িল সলিলে । 

ডরাইয়া জল-জীবী জল-জস্তচয়ে, 

সভয়ে মনেতে ভাবিল, 

প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-্বয় এ স্্টি নাশিল ! 

মেঘনাদ মেঘের পিছনে, 

অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে। 

কেহ তারে মারিতে ন! পায়, 



মধুদুদন-্রস্থাবলী 

ভয়ঙ্কর ত্বপ্নসম আসে।-এসে যায়, 

জর-জরি শ্রীরামের কটক লক্কায়। 

কভু নাকে, কড়ু কানে, 

িশল-মূশ হানে 
হল, মশ! বীর । 

ন! হেরি অরিরে হরি, 

মুছমুছ নাদ করি, 

হইলা অধীর। 

হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল;_ 
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল! 

কষুত্র শক্র ভাবি লোক অবছেলে যারে, 
বছ্বিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;-- 

এই উপদেশ কবি দিল! অলঙ্কারে। 

ঢাঁকাবাদীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে 

নাহি পাই নাম তব'বেদে কি পুরাণে 
কিন্ত বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে ত| জানি 
পূর্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে 

ফুলবৃত্তে ফুল যথা, রাজামনে রাণী। 

প্রতি ঘরে বাঁধ! লক্ষ্মী ( থাকে এইখানে ) 

' গিত্য অভিথিনী তব দেবী বীগাপাণি। 
গীড়ায় ছুর্বল আমি, তেই বুঝি আনি 

সৌভাগ্য, অপিল! মোরে ( বিধির বিধানে ) 
ভব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে 

বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি । 

কি হেতু মৈনাক গিরি ঢুবিলা অর্ণবে ! 



বিবিধ £ পরেশনাথ গিরি 

দ্বৈপায়ন হুদতলে কুরুকুলপত্তি? 
যুগে যুগে বনুদ্ধরা সাধেন মাধবে, র 
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবদধি ! 

পুরুলিয়া 

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে গড়িলে 
বীজকুল, শহ্ত তথ কখন কি ফলে? 

কিন্ত কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে, 
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মগ্লে ! 

_ শ্রীত্র্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে, 
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ; 

এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তৰ জলে, 

পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে ! 

প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেঁখ ভাবি মনে, 
( কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে 1) 

রাজাসন দিল। তিনি ভূপতিত জনে | 
উদ্লিল! মুখ তব বঙ্গের সংসারে ; 

বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি, 
ভাম্ুক সভ্যতা-ত্োতে নিত্য তব তরি। 

পরেশনাথ গিরি 

হেরি দূরে উদ্ধশিরঃ তোমার গগনে, 
অচঙ্গ, চিত্রিত পটে জীমুত যেমতি। 

* পুরুলিয়ার শ্রঃ-মগলীকে লক্ষ্য বরিয়া লিখিত । 

ঙ 

৩৫. 
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ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে ) 

. মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মুরতি 

এ হেন ভীষণ কায়! কার বিশ্বজনে ? 

তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি, 

কহ, কোন্ রাজবীর তপোরতে বরতী-_ 

থচিত শিলার বর্ম কুমুম-রতনে 

তোমার? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে, 

সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে 

চিরবাসী, যেন বাঁধ! চিরপ্রেমপাশে ! 

হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে 

সেবিল। বীরেশ যবে পাশুপত্ত আশে 

ইন্্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জটিরে। 

কবির ধর্মপত্র 
(শ্রীমান্ খী্টদাম সিংহ) 

হে পুক্র পবিত্রতর জনম গৃহিল। 

আজি তুমি, করি ম্মান যার্দনের নীরে 

সুম্দর মন্দির এক আনন্দে নিম্মিলা 

পবিভ্রাত্ম। বাস হেতু ও তব শরীরে ; 

সৌরভ কুম্থমে থা, আসে যবে ফিরে 

বসন্ত, ছিমাস্তকালে। কি ধন পাইলা-_ 

দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা! 

পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম বর্ম ধরি 

পাপ-রূপ রিপু নাশে! এ জীবন-স্থুলে 

বিজয়-পতাকা ভোলি রথের উপরি ; 
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বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে 

খষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি, 
জনক জননী সহ, প্রেম কুতৃহলে | 

পঞ্চকোট গিরি 

কাটিল! মহেন্দ্র মর্তের্য বস্ত্র প্রহরণে 

পর্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি 

সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে? 

পঞ্চকোট ! রয়েছ যে, _লঙ্কায় যেমতি 

কুম্তকর্ণ, রক্ষ, নর, বানরের রণে__ 

শন্যপ্রাণ, শৃন্যবল, তবু, ভীমাকৃতি,_ 

রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য মে কারণে। 

কোথায় সে রাজলক্্ী, ধার ন্বর্ণ-জ্যোতি 

উজ্জলিত মুখ তব? যথা অন্তাচলে 

দিনাস্তে ভামুর কান্তি । তেয়াগি তোমারে 

গিয়াছেন দূরে দেবী, তেই হে! এ স্থলে, 
মনোছৃঃখে মৌন ভাব তোমার ; কে পারে 
বুঝিতে, কি শোকানল ও হাদয়ে জলে? 

মণিহার! ফণী তুমি রয়েছ আধারে । রঃ 

পঞ্চকোটন্য রাজশ্রী 

হেরিছ্ব রমারে আমি নিশার স্বপনে; 

হাটু গাড়ি হাতী ছটি শু'ড়ে শু'ড়ে ধরে-_ 
পল্লাসন উজলিত শতরত্ব-করে, 
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রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে 

ছুই মেঘরাপি-মাঝে, শোভিছে অন্বরে, 
আলো করি দশ দিশ ? হেরিমু নয়নে। 

সে কমলাসন-মাঝে ভূলাতে শঙ্করে 

রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে। 

কহিল! বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি 

অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে ), 

“বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জম্মাস্তরে, 

তেই দেখ! দিল! তোরে আজি হেমবতা 

যেরাপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে 

পঞ্চকোট ;-_পঞ্চকোট--ওই গিরিপতি ।" 

পর্মকোট-গিরি বিদ্বায়-নজীত 

ছেরেছিমু, গিরিবর ! নিশার স্বপনে, 

অদ্ভুতে দর্শন! 

হাটু গাড়ি হাতী ছুটি শুড়ে শুড়ে ধরে? 

কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ব-করে 

দ্বিতীয় তপন! 

যেই রাঁজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা, 

সেই রাজকুললক্্মী দাসে দেখা দিলা, 

শোভি সেআসন! 

হে সখে! পাষাণ তুমি, ভবু তব মনে 

তাবরপ উৎস, জানি, উঠে সর্ববক্ষণে। 

ভেবেছিছু, গিরিবর ! রমার প্রসাদে, 

তার দয়াবলে, 

ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি 

জঙশুন্য পরিখায়  ধহূরববাণ ধরি দ্বারিগণ 
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতৃহলে। 



সমাধি-লিপি 

দাড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব 

বঙ্গে) তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে 

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 

বিরাম ) মহীর পদে মহাশিদ্রাবৃত 

দত্তকূলোস্তব কবি শ্রীমধুশ্দন ! 

যশোরে সাগরটীড়ী কবতক্ষ-তীরে 

জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 

রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহৃবী 

পাঁওববিজয় 

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে, 

কুরুকুল-রাজাসন লভিল। দ্বাপরে 

ধর্মরাজ ;-__-সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী, 

নব রঙ্গে ব্গজনে, উরি এ আসরে, 

কহ, দেবি! গিরি-গৃহে স্ুকালে জনমি 

( আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদন্বিণী দিলে * 

শুনামূতরূপে বারি ) প্রবাহ যেমতি 

বহি, ধায় সিক্কুমুখে, বদরিকা শ্রামে, 

ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ 

চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে । 

যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি, 

বছে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু বুপ্তাত্তরে 

সমদেশে ; কিস্ত ঘোর কল্লোল, যেখানে 

শিলাময় গুল রোধে অবিরলগতি 7 
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দাসের রসনা আমি রস নানা রসে, 

কভু রোদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে__ 
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে । 

দুর্য্যোধনের মৃত্যু 

“দেখ, দেব, দেখ চেয়ে,” কাতরে কহিলা 

কুরুরাজ কৃপাচাধ্যে,_“আসিছেন ধীরে 

নিশীথিনী; নাহি তার! কবরী-বন্ধনে,_ 

না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি 

শিবির বাহিরে মোরে লহ কৃপ! করি, 

মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে 

এ ভূনত-শিরে শিশিরের ধারা, 
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরঙলগ বহি 

জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে 

সেশিশু।” লইল] সবে ধরাধরি করি 

শিবির বাহিরে শূরে-_ভগ্ন-উরু রণে | 
মহাযত্বে কৃপাচার্ধ্য পাতিল ভূলে 

উত্বরী। বিষাদে হাসি কহিলা নূমণি /-_ 

“কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচাধ্য রথি? 

পড়িন্ন ভৃতলে, প্রভূ, মাতৃগর্ভ ত্যজি 7 

মেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে 

অস্তিমে? উঠাও বস্ত্র বমি হে ভূতলে | 
কি শষ্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্ধযরূপী 

গালেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্ধ্য রী, 
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? আর রাজ! যত 

ষত্র-ক্ষেত্র-পুঙ্প, দেব ! কি সাধে বসিবে 
এ হেন শয্যায় হেথা ছুর্ষ্যোধন আজি? 



বিবিধ £ ছূর্য্যোধনের মৃত্যু ৪১ 

যথ। বনমাঝে বহ্ছি অলি নিশাযোগে 

আকষি পতঙ্গচয়ে, ভন্মেন তা সবে 

সর্বতৃক-রাজদলে আহ্বানি এ রণে-_ 

বিনাশিন্থ আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু 

কষত্রপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্দোষে । 
কি কাজ মামার আর বৃথা স্ুখভোগে ? 

নির্বাণ পাবক আমি, তেজশুন্য, বলি ! 
তম্মমাত্র! এ যতন বৃথা কেন তব 1” 

সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে। 
নিকটে বসিল৷ কূপ কৃতবর্্মা রঘী 

বিষাদে নীরব হে; --আসি নিশীথিনী, 

মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি, 

উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ; 

ৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিল] ভূতলে । 
কাতরে কহিল! চাহি কৃতবর্] পানে 

রাজেন্দ্র ; “এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচুড়ামণি, 
ক্ষত্র-কুলোন্তব, কহ, কে আছে ভারতে, 

যেন! ইচ্ছে মরিবারে 1 যেখানে, ষে কালে 

আক্রমেন যমরাজ ; সমগীড়া-দায়ী 

দণ্ড তীার,__রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটারে, 
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মুরতি 
কিন্তু হেন স্থলে তারে আতঙ্ক না করি 

আমি।-_এই সাধ ছিল চিরকাল মনে ! 

যে শ্তস্তের বলে শির উঠায় আকাশে 

উচ্চ রাজ-অষ্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে 
ক্ষত্রকুল-অট্টালিক। ধরিহু স্ববলে 

ভূভারতে । ভূপতিত এবে কালে আমি 

দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে 

মে সুঅট্টালিকা চুর্ণ এ মোর পতনে ! 
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত! 



৪২. মধুদন-গরন্থাবলী 

আর যত অলঙ্কার--কার সাধ্য গণে? 

কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ 

রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে 

 উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি, 
নিশানাথ ! হূর্য্যোধনে ভূশষ্যায় হেরি 
কুবরণ হইল কি শোকে স্ধানিধি 1” 
পাগুব-শিবির পানে ক্গণেক নিরখি 

উত্তরিলা কৃপাচার্ধ্য ;--“হে কৌরবপতি, 
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে, 

কিন্তু বৈজয়স্ত্রী তব সর্বভূক্রূপে ! 
রিপুকুল-চিতা, দেব, জিয়া উঠিল । 
কি বিষাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে 

অগ্রি-তাপে ছটফটি ভীম ছুষ্টমতি ; 

পুড়িছে অর্জুন, রায়, ভার শরানলে, 
গুড়িল যেমতি হে সৈহ্যদল তব! 

অস্তিমে পিতায় স্মরে যুধিির এবে ; 
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ! 
আর আর বীর যত এ কাল সমরে 

পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে 

আশে পাশে তরু যথা ।-দেখ মহামতি!” 

সিংহল-বিজয় 

্বর্ণসৌধে সৃধাধর! ফক্ষেন্্রমোহিনী 
মুরজা। শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে, 

বিশ্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিল। 

ভাসিছে শুন্দর ডিঙ্গ, উড়িছে আকাশে 

পতাকা, মলঙ্গবাগ্ঠ বাজিছে চৌদিচ্কে ! 

রুষি সভী শশিমুখী সধীরে কহিল 7 
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হেদে দেখ, শশিমুখি, আখি ছুটি খুলি, 
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ লোভে 
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে! 
কি লজ্জা | থাকিতে প্রাণ না দিব লইসে 
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্ানম্বরূপে 

সাজান সিংহলে কি লে! দিতে পরজনে 1 
জলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি, 

কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে, 

স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা? 

জঙলধি জনক তার; তেঁই শাস্ত তিনি 
উপরোধে । যা, লে সই, ডাক সারথিরে 

আনিতে পুষ্পকে হেথা । বিরাজেন যখা 
বায়ুরাজ' যাব আজি; প্রভঞ্জনে লয়ে 

বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে? 

্বর্ণতেজঃপু্জ রথ আইল হুয়ারে 

ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আসম্ফালনে 

স্জি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যল্মনে 
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোছন সাজে | 

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধনি 

ভেবেছিন্ত্র মোর ভাগ্য, হে রমান্ুদ্দরি, 

নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে, 

হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে 1 

ভেবেছিহৃ, হায়! দেখি, ভ্রাস্তিভাব ধনি! 

ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী 
অদয়ে, অতল ছুঃখ-সাগরের জলে 

ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বঙগ-স্থলে ? 



দেবদানবীয়মূ 
মহাকাব্য 

প্রথম সর্গ: 

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি, 

কহে কি ছন্দ: পছন্দ, দেবি! 

কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে 

মনীষবৃদ্দে এ স্বদেশে? 

তোমার বীণা দেহ মোর হাতে, 

বাজাইয়৷ তায় যশত্বী হবো, 
অযুতরূপে তব কৃপাবারি 

দেহে জননি গো, ঢালি এ পেটে ॥ 

জীবিতীবস্থায় অনাদূত 
কবিগণের সম্বন্ধে 

ইতিহাস এ কথা কীদিয়া সদা বলে, 

জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে। 
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিল! 

ওমর ( অসভ্যকালে জন্ম তার ) যথা 

অমৃত মাগরতলে ৷ কেহ না বুঝিল 

মূল্য সে মহামণির ; কিন্ত যম যবে 

গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে 

বাড়িল কলহ নান! নগরে ; কহিল 

এ নগর ও নগরে, “আমার উদরে 
জনম গ্রহিয়াছিল! ওমর মৃমতি |” 
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আমাদের বাল্াকির এ দশ] ) কে জানে, 
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিল! সমতি। 

পণ্ডিতবর 

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাপাগর 

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি 

হে ঈশ্বরচন্দ্র । বঙ্গে বিধাতার বরে 

বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি, 

মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে? 

বিধির কি বিধি সরি, বুঝিতে না পারি, 

হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে? 

করমনাশার শ্োত অপবিত্র বারি 

ঢালি জাহ্বীর গুণ কি হেতু নিবারে? 

বঙ্গের সুচুড়ামণি করে হে তোমারে 

স্থজিল! বিধাতা, তোম। জানে বঙ্গজনে ; 

কোন্ গীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে 

বিধিতে, হে বঙ্গরত্ব, এ হেন রতনে? 

যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাপ হানে 

(রাক্ষমের রূপ ধরি), বুঝিতে কিপার, 

বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়। সে নিটুর বাণে? 
কবিপুত্র মহ মাতা কাদে বারম্বার। 





দুরুহ শব ও বাক্যাংশের ব্যাখ্য 

বর্ষাকাল £ 
হিমঞখতু ঃ 
রিজিয়া £ 
কবি মাতৃভাষা £ 

আত্ম-বিলাপ ঃ 

বঙভূনির প্রন্তি £ 
(দ্রীপবীস্য়জ্ঘর 2 

নুতদ্রা-হরণ £ 

মনু ও গৌরী £ 
অশ্ব ও কুরজ : 

দেবদৃষ্টি £ 

পুকুলিয়] ই 

কৰির ধর্মপুত্ত £ 
জীবিভাবন্থ।য...ঃ 

৩ রমণ--পুরুষ। 

১ 

২৩ 

১৪৯ 

২৫ 

১৭ 

১৮ 

ছিমন্তের--ছ্মন্তের ( মধুল্দনের প্রয়োগ ) 

লিদ্ুদেশে- সমুদ্ধে | 

মধুক্থদন-বিরচিত প্রথম চতুর্দীশপদ্দী কবিতা! 

ইহারই সংশোধিত রূপ “বঙ্গ-ভাব। ('চতুর্দি 

পর্দী কবিতাবলী, ৩নং কবিতা)। 

অনুমুখে সম্ভঃপাতি_-জলের তোড়ে সন্ত স্ 

বিনাশশীল। 

সাদে--সাধে। 

তামরস--পন্স | 

বৰিকচিত-_বিকচ ( অধুল্দনের প্রয়োগ )। 

দ্বিভীয়-__বামান্থণকার বালীকি আদি-কৰি 

বলিয়া! মহাভারতকারকে মধুক্ছদন “ত্বিতীয় 

কমল? বলিয়াছেন। 

ত্রৌপনীন্বযঘরের প্রায় পুনফুক্তি। 

প্রীবরদা-__লল্লী। 

কেশে- মন্তকে | 

মুগয়ী-ব্যাধ। 

সাদী--অশ্বারোহী | 

মেখলেন__মেখলার ন্যায় পরিবে্ন করেন 

সরস--সরোবর। ্ 

তোলি-_তুলিয়। 

ওমর-_-ছোমার। 



মধুমুদন দত্তের গ্রন্থাবীলর 
কালান্ুক্রমিক তালিকা 

বাংলা 
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[ ১৮৬৯ ত্ীষ্টাবে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ] 
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যথোচিত সম্মানের সহিত 

উৎসর্গ করিল। 

ইতি। 

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্ভুন। 
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[ ১৮৬২ ্রীষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত ] 
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কলিকাত।-৭ চা ভি 
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বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

প্রথম পরিষং-সংস্করণ--পৌষ, ১৩৪৭; দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন, ১৩৫৯) 
তৃতীয় মুদ্রণ-_জযয্ট, ১৩৪৩) চতুর্থ মুদ্রশ- শ্রাবণ) ১৩৬৮; 

পঞ্চম মুদ্রণ-_মাধ, ১৩৬২ 3 ষষ্ঠ মুদ্প-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮; 
সপ্তম মুদ্রণ--চৈত্র, ১৩৮৩। 

: মুল্য : পাচ টাকা 

মৃত্রাকর 
শরীহ্ধাবিন্দু সরকার 
্রান্মমিশন গ্রেস 

২১১।১, বিধান সরণী 
কলিকাতা-৭৪৪০৪৬ * | 



ভুমিকা 
“তিলোত্তমাসভ্ভব কাব্যের পর “মেধনাদবধ কাব্য নয় সর্গ রচনা 

করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুন্ুদনের শেষ কথা বল! হয় নাই; অর্থাৎ 
তাষার গাল্তীর্ধ্য, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া যে আরও পরিণতির 
অবকাশ ছিল, মধুণ্থ্দনের মনে সেই বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়া তিনি «“সিংহলবিজয়” নামক কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। 

সম্ভবতঃ উত্ত 40800805৩" বা “আখ্যান-বর্ণনামূলক”" কাব্যে অমিত্রছন্দের 
পরিণতি প্রদর্শনের স্বযোগ না পাইয়াই মধুস্দন তাহা পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন. ইহার জন্য “৫£8038000” বা *নাটকীয়” বিষয়বন্তর 
প্রয়োজন মধূল্দন অনুভব করিয়াছিলেন । - ইতালীয় কাব্য-সমুদ্রে 

অবগাহনের কালে তিনি কবি ওভিদ (01195 00%10105 ৪5০ : 43 

৪. ০.--17 &. 79.) প্রণীত 417670£168 কাব্যের সহিত পরিচিত 

হইয়াছিলেন; ওভিদ এই কাব্যের পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ 
নূতন এবং রোমান্টিক মুক্তিতে সঙ্জিতত করিয়াছিলেন । পত্রাকারে নায়িকাদের 
চিত্ত-উদঘাটনের এই কৌশল পরে রোমান কবিদের মধ্যে কেহ কেহ এবং 

ইংলণ্ডেও দুই এক জন কবি ( যেমন পোপ ) অবলম্বন করেন। মধুন্দন 
আপন উদ্দেশ্য লিদ্ধির পক্ষে এই পদ্ধতিকেই সবিশেষ উপযোগী জ্ঞান 

করিয়] 'বীরাঙ্গন! কাব্য' রচন| করেন। 

১৮৬১ শ্রীষ্টাব্বের ২৯এ আগস্ট তারিখে খিদিরপুর হইতে বন্ধু 
রাজনারায়ণ বসকে মধুল্দূন যে পত্র লেখেন, ভাহা হইতে বুঝা যায়, 
মেধনাদবধ কাব্য রচনা শেষ হইবার পর রাজনারায়ণই মধুস্থদনকে 
সিংহল-বিজয়ের উপর আর একটি কাব্য লিখিতে অনুরোধ করেন। 
মধুস্দন সেই সম্পর্কে এই পত্রে লিখিতেছেন-__ পু 

.:190700 0550868 0১6 65806158 ০ 1116 19018৬8 800 8000 
20110068 ; 20011861106, 01১5 81000061010 05109 ( উধাহুরণ ). 13০৬ 
1 ৪০) 007 9০০: সিংহলবিজয় ; ১০ [039৬6 [07806601016 ৪৫০7 ৪4 ৫০ 
0০0 1600%/ 10 9/18 ০1] 00 200 10) 11015 60118120607 006 00 
116 ৪4160%. 

| যতীন্ত্রের ইচ্ছা, আমি কৌরব ও পাগুব রাঙ্পুঅদের যুদ্ধ লইয়া লিখি) 
মশ্য একজন বন্ধু উষাহরণ লিখিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমি তোমার সিংহল- 
বিয়ের পক্ষে । তবে গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। জানি না কোন্ বইয়ে তাহা 
পাওয়! যাইবে, দয়া করিয়া! আমাকে এই বিষয়ে জানাও । ] 



1 মধুনদন-গ্রন্থাবঙ্গ 

ইহারই অব্যবহিত পরের একটি তারিখহীন চিঠিডে মধুষ্দন 
রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন £ 

1195 01019 16660 20 0: 30 11068 ০06 076 76৬ ঢ00 
[ সিংহলবিজয় ]. [0 180, [13496 1810 1 ৮9,07৪ 000৫ 001), | 
১0196, 84০ 10109761850 তি 6৮৪) ] 108৩৫ 06৫0 ৪0010011008 
00109 00 ০6 091160 'বীরাম্গন]? 4. ৫ চ16:010 £015065 11007 00৫ 00081 
00160 60181010 01061) 10 (1)610 19673 0 10105, 1000616 816 101 
(6070-90€ 1015065, ৪00 1 17856 70151) 61661), 01)656 ৪16 ১৫10! 
01060 00,001] 1086 00 0016 00 10191) 0106 16008100060 100101 
10158018201) 0) [36106 [5307 000006: 009৫, ৪700 0116 0110 
0011 016005) ৪16 1১911777305 946০০. 20086 100 60: %০091861 
1106 81565610155 00178817 (1) 87০80018 01083708108 (2) গা 0 
90016 (3) [২907171 0 109৪1180780) (4) £08/৪66 10 198821811 
(5) 50108081109 (0 [81:9100081 (6) 10100190100 4১102 (7) 1310800, 
[020 60 [30110019108 (8) [0015819 6০ ]8/80190)8 (9) 1918 10 
1150108]9 (10) 081১0851090 98068100800 (11) 01891 60 চ1এ৪৬৪৪) 
& 80001 1181, 109 11900, 

[ নৃতন মহাকাব্যের মাত্র ২০/৩১ পংক্তি লেখা হইয়াছে। আসলে, ই 
স্থগিত রাখিয়াছি ; আশা! করি, কিছুকাল পরে আবার ধরিতে পারিব। কিন্তু গত 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে “বীরাঙ্গনা' নামে একটি বন্ত কলমের আ চড়ে খাঁড়া করিয়াছি) 

প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নারীরা তাহাদের প্রণয়ী অথব! পতিদের নিকট নায়িকার 
উপযুক্ত লিপি লিখিতেছেন_ইহাই “বীরাঙ্গনা | সব সুদ্ধ একুশটি লিপি হইবার 
কথা) আমি এগারট সম্পূর্ণ করিয়াছি। সবগুলি শেষ করিতে দেরি হইবে 

বলিয়া এই এগারটি ছাপা হইতেছে। যতীন্দরমোহন ঠাকুর, আমার প্রকাশক 
ঈশ্বরচন্ত্র বনু ও অন্যান্য দুই একজন বন্ধু এগুলি পড়িয়া প্রায় ক্ষেপিয়! গিয়াছেন। 

তুমি কিন্তু নিজের বৃদ্ধিতে বিচার করিবে। যে কটি লেখা. হইয়াছে, তাহার 
তালিক! এই, (১) ছুমস্তের প্রতি শকুত্তলা, (২) সোমের প্রতি তারা, 
(৩) দ্বারকানাথের প্রতি কুঝ্সিণী, (৪) দশরথের প্রতি কেকয়ী, (৫) লক্ষণের 

প্রতি হুর্পণখ], (৬) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, (৭) দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, 
(৮) জয়দ্্রথের প্রতি ছুঃশলা, (৯) নীলধ্বজের প্রতি জনা, (১৭) শান্তনূর প্রতি 
জাহবী, (১১) পুক্নরবার প্রাতি উর্বশী, তালিকা নেহাৎ ছোট নয়_কি বল!) 

এই এগারটি পত্রই 'বীরাঙ্গন! কাব্য । 

ছুঃখের বিষয়, মধুনৃদনের আশা আর পূর্ণ হয় নাই- স্থগিত লেখা ভিনি 
আর ধরিতে পারেন নাই। উপরে উল্লিখিত পত্রের এক স্থলে তিনি যে 

মদ্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, “আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আিতেছে' 
(405 0০060০9] ০866. 19 0185/176 60 ৪. 01056”) তাহাই সঙ 

পরিণত হইয়াছিল। '“চতুর্দশপদী'র বিচ্ছিন্ন সনেটগুলি লেখা ছাড়া আঃ 
বিশেষ কবিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন নাই । * 



বীরাঙ্গনা কাব্য £ ভূমিকা 1৩1০ 

পরবর্তী পত্রে রাজনায়ায়ণকে মধুশুদন সগ্ভপ্রকাশিত 'বীরাঙ্জন৷ কাব্য 

স্ঘদ্ধে লিখিয়াছিলেন__ 
[006 06৩৬ [0০910 15 1456 0006, 800 ] 108৬ 006160 ৪ ০০00% 0০ ০৫ 

(0:981:060 6০ 9০৬. ০ 00050091196 [06 09 1606008 076 (00৬ 180 
9০৬, 0010] 06 10 ৪৮ 90006801650 ০0060161706, (07 1 01660 9001 
01310101700 00380060091 00065 00 006 ৪1৩০৮ 910060৮-2 

[76 0০907, 9০০ আ1]] 200, 1789 1006 0661) ০90010060 /৪£_- 0106 
181 061516008108 0০ 06 ৬1101051000 00 1067 1 51081101015) 
1৮ চ6115805, 10 ৬111 06 0060500085১ 06010905 8 তি /০6]৪, 
[30৮ 815 206 ১০৩ 080014 001719701৪০ 1095 ৪16850১0661) 
৪0]716৬6০, ০010 (6110৬ 1 | 108৬6 06109060 01) ৬০1৮ 09 001 ০০০ . 
61610 0)6 ৬193858881, 175 159. 80160010 (6110৬ | 1 9$3117€ 90. 
[1001 0001) 1010) 17 00809 16910600585 006 0156 0081) 87010 0৩০১, 

[নুতন কাব্যটি সগ্ঘ বাহির হইয়াছে, তোমাকে এক খণ্ড পাঠাইবার জন্য 
বলিয়াছি। যত শীঘ্র সম্তব, ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাইয়া আমাকে 

বাধিত করিবে, কারণ, কবিত।-ব্ষয়ে অনেকের অপেক্ষ। তোমার মতকেই আমি 

শন্ধ। করিয়া থাকি ।"** 

দেখিবে, কাঁবাটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই-অর্ধেক বাকি আছে। জানি না, 

কখনশেষ করিতে পারিব । হয়ত অনেক মাস লাগিবে, হয় তব ছুইঈচার সপ্তাহেই 

শেষ হইবে । কিন্তু ইতিমধ্যেই যাহ] করিয়াছি, সে সম্বন্ধে তোমার খোলস! 

মতামত দাও । আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বিগ্ভাপাগরের নামে বইটি উৎসর্গ 

করিয়াছি । বিশ্বাস কর, এমন চমৎকার মানুষ হয় না। অনেক দিক্ দিয়া 

তাহাকেই আমি আমাদের মধে। শেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করি ।"** ] 

'বীরাঙগন| কাব্য' ১৮৬১ ্রীষ্টাব্ষে রচিত ও ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্ধের গোড়ায় 

প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭১। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র 
এইরূপ £-_ 

বীরাঙ্গনা কাব্য । /শ্রীমাইকেল মধুস্দন দর্ত/প্রণীত /”লেখা্রস্থাপনৈ:-/ 

_ নার্ধ্য। ভাবাভিব্যকিরিষ্যতে ॥” |সাহিত/দর্পণং। / কলিকাতা । /শ্ীুত 

ঈশ্বরচনত্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্টযান্হোপ, যন্ত্রে যস্ত্রিত। | 

সন ১২৬৮ সাল। 

দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১২৭৩ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) 
১.৭৫ সালে (১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯) প্রকাশিত হয়। এই তিনটি 

সংস্করণের মধ্যে কোন উল্লেখষোগা পাঠভেদ নাই। তৃতীয় »ংস্করণ 
হইতেই “নাহিত্যদর্পণে'র উদ্ধৃতিটি তুলিয়। দেওয়া হয়। 

রাজনারায়প বনুর নিকট পুর্ববোদ্ধত পত্রগুলি যখন লিখিত হয়, 

সেই সময়ে “বীরাজনা কাব্য” সম্পূর্ণ করিবার বাসনা যে মধুণুদনের ছিল, 
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তাহার অন্য প্রমাণ আছে। তীহার ১৮৬২ ধ্রীই্টাবের 8ঠ| ফেব্রুয়ারি 

তারিখের ম্মারক-লিপিতে আছে £_- 

[৮ 13 279 17161001010) 000 11110, 100 10181) (1015 0061) 
[ 'বীরাঙজন। কাব্য] 17 20 30015. 94৮ ] 10086 01176 006 20] 
৪1680) 1019160. 1118 01006208 ০৫06 18081 1005 0678 016 
৫%061868 ০0৫ 011000% 006 ৪০০0100. 41301) ৪1) ৪86 00 ৪০0০01১/+--৮৫ (106 
11] 00176 1161) 07656 ৬০183 016 00116 ৬111 211 006 00016108 ০01 
01106618) 0090৮-8611615, [211)1618 66100 £61%3 01116 800 00%/ ] 21 

0011860 (0 ''81)61] ০0৮, র 

[ ভগবান্ বিরূপ না হইলে এই কাব্যটি একুশ সর্গে সম্পূর্ণ করিব, এইরূপই 
ইচ্ছা আছে। যে এগারখানি ইতিমধোই শেষ হইয়াছে, সেগুলি আগেই 
ছাপাইব। প্রথম খণ্ডের বিক্রয়লন্ধ অর্থ 'হইতে দ্বিতীয় খণ্ডের ছাপার খরচ 
চলিবে। আমি আমার যুগের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছি-_-সময় আসিবে, 
যখন আমার এই সকল বইয়ের স্থারা মুদ্রাকর, পুস্তকবিক্রেতা, চিত্রকর এবং 
এ জাতীয় কলের পকেট পূর্ণ হইবে, কিন্ত আমার এখন শূন্য পকেট । ] 
“জনা পত্রিকা” সমাপনাস্তে এই স্মারক লিপিতেই তিনি লিখিয়া- 

ছিলেন £_ 
206 601806 ০17০০ জনা 10056 108 16৬1560 8100 1177060 81078 

101) 006 56০00 860 ] 80) ৬619 01000661081 008 170৬, 

[ জনা বেচারীর পত্রটির সংশোধন আবশ্যক) ইহা দ্বিতীয় ধণ্ডে মুদ্রিত 
হইবে। আমার মনে এখন বিন্দুমাত্র কাবারস নাই। ] 

কিন্তু দেখা যাইতেছে, শেষ পর্য্যন্ত “জনা-পন্র্িক” প্রথম থণ্ডেই স্থান 

পাইয়াছে। সম্ভবতঃ মধুন্ুদন ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 
যোগীন্দ্রনাথ বনু “মাইকেল মধুশৃদন দত্তের জীবন-চরিত' পুস্তকে 

(৩য় সং, পৃ. ৫১২ ) লিখিয়াছেন__ 
"ওভিদের পঞ্জাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার, 

জন্য মধুলদনের ইচ্ছ! ছিল। সমালোচিত একাদশখানি পত্রিকা ব্যতীত আরও 

পচধানি পত্রিকা তিনি আরম্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া! যাইতে 
পারেন নাই |” 
এই পাঁচটি অমন্পূর্ণ পত্রিকা যোগীন্দ্রবাবু মুদ্রিত করিয়াছেন ( পৃ" ৫১২- 

১৬)। আমর! বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে তাহা পুনমু'দ্রিত করিলাম। 

নগেম্্রনাথ মোম “মধু-প্মৃতি'র ৩৩১ পৃষ্ঠায় ছয়খানি অম্পূর্ণ পত্রিকার 
উল্লেখ করিয়াছেন । ৬নং পত্রিকা “ভীমের প্রতি দ্রৌপদী”র উল্লেখ অন্ত 

পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি নগে্্রবাবূ প্রকাশ করেন নাই। 
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ুম্মস্তের প্রতি শকুস্তল! 

[ শকুস্তল! বিশ্বামিত্রের রসে ও মেনকানায়ী অগ্পরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, 

জনক জননী কর্তৃক শৈশবাবস্বায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কথমুণি তাহাকে পতিপালন 

কৰরেন। একদ। মুনিবরের অহ্পন্থিতিতে রাজ। ছুম্বস্ত মৃগয়াপ্রসজে তাহার আশ্রমে 

প্রবেশ করিলে, শকুত্তল। রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

রাজ] ছুশ্বস্ত, শকুত্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে 
ক্ষত্রকুলোভ্ভবা, এই কথ। শুনিয়া, তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজ। ঙাহাকে 
গুপ্তভাবে গান্বর্ববিধানে পরিণয় করিয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজ! ছুম্বস্ত, 

স্বরাজ্যে গমনানম্বর, শকুস্তলার কোন তন্বাবধান না করাতে, শকুস্তল! রাজলমীপে 
এই নিয়লিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ] 

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে, 

রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভূলিয়াছ তায়ে, 

ভুলিতে তোমারে কড়ু পারে কি অতাগী? 

হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী ! 

হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে; ৫ 

পবন-ন্ধনন যদি শুনি দুর বনে) 

অমনি চমকি ভাবি,- মদকল বরী, 

বিষিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে, 

পদাতিক, বাজীরাজী, স্থপথ, সারি, 

_ কিন্কর, কিন্করী সহ! আশার ছলনে, ১০ 

_ প্রিয়স্বদা, অনচ্ছয়াঃ ডাকি সখীঘয়ে । 

কছি-_“হাদে দেখ, সই, এত দিনে আজি 

স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তার দাসীরে! 

ওই দেখ, ধুলারাশি উঠিছে গগনে ! 
ওই"পৌঁম্ কৌলাছল ! পুরবাসী হত ১৫ 



১৩ 
সধুলৃদন-গ্রদ্থাবলী 

প্রাসিছে লইতে মোরে নাধের আদেশে ! 

নীরবে ধরিয়া গলা কীদে প্রিয়গ্বদা ; 

কাদে অনচৃয়া সই বিলাপি বিষাদে ! 
দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে, 

যথায়, হে মহীনাধ, পৃজিনু গ্রথমে 

পদযুগ ) চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে। 

দেখি রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা; 

শুনি কোকিলের গীত, অলির গুরীর, 

শ্োভোনাদ ; মরমরে পাতাকুল নাচি। 

কৃহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি, 

প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়! । 

সুধি গ্জি ফুলপুণে ;--'রে নিকুঙ্জশোভা। 

কি সাধে হালিস্ তোরা? কেন সমীরণে 

বিতরিস্ আর্জি হেথা পরিমল মৃধা? 

কছি পিকে,--“কেন তুমি, পিককুল-গতি। 

এ ম্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে? 

কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে? 

মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে 

তুমি ) সে মদন মোহে ধার রূপ গুণে, 

কি সুখে গাও হে তুমি তাহার বিরছে?' 
অলির গুঞর শুনি ভাবি--মৃহ হরে 

কাদিছেন বনদেবী হঃখিনীর হঃখে ! 

শুনি আোতোনাদ ভাবি--গম্ভীর নিনাদে 

নিশ্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমপি-- 

কাপি ভয়ে-_পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। 

কহি পত্রে,--“শোন্, পত্র )-- সরস দেখিলে 

তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোয়ে লয়ে 

প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুধাইস্ কাছে 

তুই, মূণা করি তোরে ভাড়ায় সে দুরে) 
সেষতি ধানীয়ে কি য়ে তাজিলা বগি?" 

ও 

৫ 

৩৫ 

৪6৩ 
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মুদি পোড়। আখি বসি রসালের তলে; 
ভ্রাস্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে 

পাদপদ্ন! কাপে হিয়! দুরুর করি 

শুনি যদি পদশবব! উল্লাসে উন্মীলি 

নয়ন, বিষাদে কাদি হেরি কুরঙগীরে ! 

গালি দিয় দুর তারে করি করাধাতে ! 
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ) কছি,_“ফুলসথে 
শিলীমুখ, আমি তুমি আক্রম গুঞ্জরি 
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে 
সহস! দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি ! * 

কিন্তু বৃখ! ডাকি; কান্ত । কি লোভে ধাইবে 

আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,-_ 

শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে? 

কাদিয়। প্রবেশি, প্রভূ, সে লতামগ্ডপে, 

যথায়--ভাবিয়! দেখ, পড়ে যদি মনে, 

নরেন্দ্র ; যথায় বলি, প্রেমকুতুহলে, 

লিখিল কমলদলে গীতিক! অভাগী ;-- 
ঘথায় সহস! তুমি প্রবেশি, জুড়ালে 

বিষ বিরহজাল! ! পদ্মপর্ণ নিয়া 

কত যে লিখি নিত্য কব তা কেমনে! 

কড়ু প্রতঞ্জনে কছি কৃতাঙলি-পুটে 

উড়ায়ে লেখন মোর, 'বায়ুকুলরাজা,” 

ফেল রাজ-পদ-্তলে যখ। রাজালয়ে 

বিরাজেন যাজাসনে রাজকুলমণি ।' 
সন্তোধি কুরঙ্গে কড়ু কছি শৃশ্যমনে ; 
“মনোর়খ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি, 

কয়! লেখন লয়ে, যা চলি সততবরে 

যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি 

বিরহে! শৈশবে তোয়ে পালিহু যতনে ; 

বাঁচা রে ঞ পো! প্রাণ জাজি কপ! করি !' 
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১২ 
সধূদদনন্গ্রন্থাবলী 

আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া, 

নরেশ্বর? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে, 

অননুয়া প্রিয়ঘ্বদা সখীঘ্ঘয় বিনা, 

নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে 

অভাগীর হঃখ-কথা! এ দুজন যদি 

আসে কাছে, মুছি আখি অমনি; কেন না 

বিবশ! দেখিলে মোরে রোষে খষিবালা, 

নিন্দে তোমা, হেনরেক্্র মন্দ কথা কয়ে !_ 
বজমম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে ! 

ফাটি অন্তরিত রাগে-_বাক্য নাহি ফোটে! 

তার আর স্থল যত,--কীদিয়! কীদিয়া 

ত্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মুলে 

গন্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে, 

যে নিকুণ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে 

সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,- 

কি তাৰ উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি, 

ধীমান, যখন পশি সে নিকুর্জ-ধামে !-- 

হে বিধাতঃ এই কি রে ছিল তোর মনে? 

এই কি রে ফলে কল প্রেমতরু-শাখে? 

এইরূপ ভ্রমি নিত্য আমি অনাধিনী, 

প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপলী 

পিতৃঘসা,--মনঃ তার রত তপজপে। 
ত| না হলে, সর্বনাশ অবশ্য হইত 

এত দিনে! নাহি সাধ বাধিতে কবরী 

ফুলরত্বে আর, দেব! মলিন বাকলে 

আবরি মলিন দেহ; নাহি অল্পে রুচি) 

না জানি কি কহি কারে, ছায়, শৃম্যমনে ! 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিত্লে, 

হারাই সতত জান? চেতন পাইয়া *. 
মিলি যবে আখি, দেখি তোমায় সম্মুখে! 
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: বীরাজন। কাব্য £ প্রথম সর্গ 

ভমনি পসারি বাছ ধাই ধরিবারে 
পদযুগ ; না পাইয়। কাদি হাহারবে ! 
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বন। ! 

কি পাপে গীড়েন বিধি, স্বধিব তা কারে? 

দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী 

নিদ্রা, স্বকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে, 

কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে? 

ববর্ণ-রতু-সংঘটিত দেখি অট্টালিক1) 

দ্বিরদ-রদ-নিম্মিত ছুয়ারে ছুয়ারী 

ছ্বিরদ ; স্ববর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে 

ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিন্করী ; 
কেছ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়! 

বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয় 
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি, 

অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীপা-ধ্বনি ) 

গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নম্দন-কাননে--- 

( শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কথমুখে ) 

নন্দন-কাননাস্তরে বসন্তে যেমনি ! 

তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ সংহাসনে ! 

শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে, 

মণ্ডিত অমুল-রতে ; সসাগর। ধরা, 

রাজকর করে, নত রাজীব-চরপণে ! 

কত যেজাগিয়া কাদি কব তাকাছারে? 

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ 

এই্ড্য্য, মহিমা তব; অতুল জগতে 

কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি ! 
কিন্ত নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে 

দাসীভাবে প1 হখানি-_-এই লোভ মনে-- 

এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ! 

বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসন!, 
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১৪ মধুুদন-গ্রন্থাবলী 

ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশা্নে 
শয়ন; কি কাজ, প্রভু, রাজম্ধ-ভোগে ? 

আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে 

যোহিণী। কুমুদী স্তরে গুজে মর্ত্যতলে ! 
কিস্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে ! 

চির-অভাগিনী আমি! জ্রনক জননী 

ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে? 
পরাননে বাচিল প্রাণ-_-পরের পালনে ! 

এ নব যৌবনে এবে ত্যজিল! কি তুমি, 
প্রাণপতি 1? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, 

দাসী শকুত্তল! দোষী ও চরপ-যুগে? 
এ মনে ষে সুখ-পাখী ছিল বাস! বাঁধি, 

কেন ব্যাধবেশে আমি বধিলে তাহারে, 

নয়াধিপ? শুনিয়াছি রথীগ্রেষ্ঠ তুমি, 
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে? 

কি শ; লভিলা, কহ, যশন্ষি, বিনাশি-_ 

অবলা কূলের বাল! আমি-মথ মম ! 

আসিবেন তাত কথ ফিরি ষবে বনে? 
কি কব তাহারে নাথ, কহ, তা দাসীয়ে? 

নিন্দে অননুয়। যবে মন্দ কথা কয়ে, 

অপবাদে প্রিয়দ্বদা তোমায়,-কি বল্যে " 

বুঝাবে এ &োছে দালী, কহ তা দাসীরে ! 

কহ কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব 
এ পোড়া পরাণ আমি--এ মিনতি পদে! 

বনচর চর, নাথ! ন| জানি কিরাপে 
প্রবেলিবে রাজপুর়ে, রাজ-মভাতলে ? 
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে 

তৃণে, আর কিছু যদি না পায় মন্গুখে! 
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে ! 

ইতি জীবীরাঙ্গমাকাব্যে শকুস্তলাপতিক! নাম 
প্রথম সর্গ। 
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দ্বিতীয় সর্গ 
সোমের প্রতি তারা 

[যৎকালে সোমদেব--অর্থাৎ চন্ত্র-_বিভাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু যুহপ্পতির 

আশ্রষে বাস করেন, গুরুপত্বী তারাদেৰী গাহার অসামান্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিষোহিত! 
হইয়া, তাহার প্রতি প্রেষালক্ত1 হন। সোমদেব, পাঠ লমাপনাস্তে গুরুদক্ষিণ] দিয়! বিদায় 

হইবার বাসন। প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন যনের ভার আর প্রচ্ছপ্নভাবে রাখিতে 

পারিলেন না; ও সতীত্বধর্শে জলাঞজলি দিয়া সোমদেবকে এই নিয়লিখিত পত্রথানি 
লিখেন | সোষদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় 
দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ ব্যক্তিমাত্রেই তাছ! অবগত আছেন। ] 

কি বলিয়! সন্বোধিবে, হে স্ধাংশুনিধি, 

তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্বী আমি 

তোমার, পুরুষরত্ ; কিন্তু ভাগ্যদোষে, 

ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা ছুখানি !__ 
কি লঙ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়৷ লেখনি, ৫ 

লিখিলি এ পাপ কথা,--হায় রে, কেমনে? 

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা 

তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে 

কেন ন! পুড়িবি তুঁই ? বজ্তাগ্রি ষস্তপি 
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লত1! ১৩ 

হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্্মাতি যেমতি | 

নিবায় প্রদীপ, আজি চাছে নিবাইতে 

তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা। ভুলি 

কে সে নন£-চোর মোর, হায়, কেব! আমি 1-- 

ভুলি ভূতপূ্র্ব কথা,--ভুলি ভবিম্যৃতে ! ১৫ 
এস তবে, প্রাণসথে ; দিমু জলাঞ্জলি 

কুলমানে তব জগ, ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে ! 

কৃলের পি্জয় ভাঙ্ষি, কুল-বিহঙ্গিনী 
উড়িল পবদ-পঞে, ধর়্ আসি ভারে, 



১৬ মধুল্যন-গ্রস্থাবলী 

ভার়ানাথ !--তারানাথ ? কে ভোমায়ে দিল 

এ নাম, হে গুগনিধি, কছু ত| তারারে ! 
এ পোড়! মনের কথা জানিল কি ছলে 

নামদাত| 1 ভেবেছিহুঃ নিশাকালে যথা 

মুদিত-কমল-দলে থাকে গুগ্তভাবে 
"মৌরত, এ প্রেম, বধু, আছিল হৃদয়ে 
অন্তরিত )/কিস্ত--ধিক্, বৃথা চিস্তা, তোরে ! 
কে পারে লুকাতে কবে জলত্ত পাবকে ? 

এস তবে, প্রাণসথে ! তারানাথ তুমি; 

জুড়াও তারার জ্বাল! নিজ রাজ্য ত্যজি, 

ভ্রমে কি বিদেশে রাজ, রাজকাজ ভুলি? 
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী, 

পঞ্চ খর শর তৃণে, পুষ্পধনুঃ হাতে, 
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;-- 

কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে? 

যে দিন, কুদিন তারা বলিবে কেমনে 

সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল 

আখি তার চন্দ্রমুখ,_অতুল জগতে !-_- 

যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে 

প্রবেশিলা,এনিশিকাত্ত,“সহসা ফুটিল 
নবকুমুদিনীলম এ পরাণ মম 

উল্লাসে,--তাসিল যেন আনন্দ-সলিলে ! 

এ পোড়া বদন মুছঃ হেরিছু দর্পণে ) 
বিনাইনু যত্বে বেণী; তুলি ফুলরাজী, 

( বন-রতু ) রতুরূপে পরিন্ কুস্তলে! 
চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিত 

তাহায়! চাহিহ, কাদি বন-দেবী-পদে, 

ছুকৃল, কাচলি, সিতি, কল্প, কিন্কিণী, 
কুগুল, মুকৃতাহার, কা কটিদেশে! 

ফেলিঙ্ চ্দন দূরে, শ্মরি মৃগমদে | 
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হায়রে, অবোধ আমি ! নারিমু বুঝিতে 
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে? 

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে, 

সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী 1. 

তারার যৌবন-বন-খাতুরাজ তুমি ! 
বি্তালাত-হেতু যবে বসিতে, সমতি, 

গুরুপদে ; গৃহকর্্ম ভুলি পাপীয়সী 

আমি, অন্তরালে বমি শুনিতাম সুখে 

ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা! 
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ? 

কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী ! 

বর্ষ বাক্যস্থধা তুমি! নাচিবে পুলকে 

তারা, মেষনাদে মাতি ময়ুক্ী যেমতি ! 

গুরুর আদেশে যবে গাতীবৃন্দ লয়ে, 

দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী 
বছ দ্রিন.; অহরহঃ, বিরহ-দহনে, 
কত যে কাদিত তারা, কব তা কাছারে-_ 

অবিরল অশ্রুজল মুছি লঙ্জাভয়ে ! 

গুরুপত্বী বলি যবে প্রণমিতে পদে, 

মৃধানিধি, মুদি আখি, ভাবিভাম মনে, 

মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি, 
মান-ভঙগ-আশে নত দাসীর চরণে! 

আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি ! 

গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিল! রত, 

তারাকান্ত ; ভোজনাস্তে আচমন-হেতু 

যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে 
বহিত্বপরে, কত যে কি রাখিতাম পাতে 
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কিছেমনে? 

হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কু 
তানুল শয়নধামে 1 কুশাসন-তলে, 
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হে বিধু, সুরতি ফুল কুকি দেখিতে? 

হায় রে, কাদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ; 

কোমল কমল-নিম্দা ও বরাল তব, 

তেই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত হুঃখিনী! 

কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে . 
শয়ন, এ পোড়| মনে, পার কি বুঝিতে ? 

পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে 

প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে 
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি 

“দুয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি, 

রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রাম মম!” 

কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি )-- 

নিশীথে ত্যজিয়! শয্যা পশিত কাননে 

এ কিন্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে 

রাখিত তোমার জম্যে--নীর-বিন্দু যত 

দেখিতে কুম্মমদলে, হে সুধাংশু-নিধি। 

অভাগীর অশ্রুবিন্দু-_কহিম্ন তোমারে ! 
কত যে কছিত তারা-_হায়, পাগলিনী !-- 

প্রতি ফুলে, কেমনে ত| আনিব এ মুখে? 

কহিত সে চম্পকেরে,_“বর্ণ তোর হেরি, 

রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে 
ও কর-কমলে, সখা, কছিস্ তীহারে,-- 

“এ বর বয়ণ মম কালি অভিমানে 

হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপততি, 
কালি সে বর বরণ তোমায় বিহুনে? ! 
কহিত সে কদগ্েরে, না পারি কহিতে 

কিযে সে কছিত তারে, ছে সোম, শরমে !-- 

রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে! 

শুনি লোকমুখে, সে, চন্দ্রলোকে ভুমি 

ধর মৃগশিশ কোলে, কত মুগশিশড 
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ধরেছি যে কোলে আসি কাদিয়া বিরলে, 

কি আর কহিব তার ? শুনিলে হামিবে, 

ছে শুহাসি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি! 

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে ! 

ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে 

রোহিণীর স্বর্ণকাস্তি। ভ্রাস্তিমদে মাতি, 

সপতী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে 

প্রফুল্ল কুমুদে হুদে হেরি নিশাষোগে . 

তুলি ছি'ড়িতাম রাগে ;-_আধার কুটীরে 
পশিতাম বেগে হেরি সরমীর পাশে 

তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে, 

কহিতাম অভিমানে,_“রে দারুণ বিধি, 

নাহি কি যৌবন মোর,__ রূপের মাধুরী ? 
তবে কেন,_- কিন্ত বৃথা ম্মরি পুর্্বকথা ! 

নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ট, দিন দেহ যবে! 

তুষেছ গুরুর মনঃ সৃদক্ষিণ-দালে ; 

গুরুপত্ী চাছে ভিক্ষা,--দেহ ভিক্ষা তারে ! 

দেহ তিক্ষা-_ছায়ারূপে থাকি তব সাথে 

দিবানিশি! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে 
ও পদযুগল, নাথ, __হা৷ ধিক্, কি পাপে, 
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি 

এ ভালে 1 জনম মম মহ! খষিকুলে, 

তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে 

পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহুল ? 

কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে 

কাকশিশু 1 কর্মনাশা--পাপ-্প্রবাহিদী !-- 

কেমনে পড়িল বহি জাহবীর জলে? 

ক্ষম, সথে!- পোষ! পাখী, পিঞ্জর খুলিলে, 

চাহে পুনঃ পশিবারে পুর্ব কারাগারে ! 

এস তুমি; এস শীত! যাব কুঞ্ঈ-বনেঃ 
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তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে]ুনিলে ! 

দেহ পদাশ্রয় আসি,--প্রেম-উদাসিনী 
. আমি! যথা যাও যাব; করিব যা কর ১-- 

বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে! 
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোম] বলে সবর্ব জনে। 

কর আমি কলঙ্কিনী কিন্করী তারারে, 
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথ| কুলমানে। 

এম, হে তারার বাঞ্। ! পোড়ে বিরহিণী, 

পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! 

চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে, 

বুধাধর ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে 
অভাগিনী 1 কুমুদিনী কোন্ তপোবলে 

পায় তোম! নিত্য, কহ? আরভি সতুরে 

সে তপঃ, আহার নিদ্র। ত্যজি একাসনে ! 

কিন্ত যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি! 

এ নব যৌবন, বিধুঃ অপিব গোপনে 
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেণ আনিয়া 

সিহ্কুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি ! 
আর কি লিখিবে দাসী? স্বপণ্ডিত তুমি, 

ক্ষম ভ্রম) ক্ষম দোষ--কেমনে পড়িব 

কি কহিল পোড়া মনঠ, হায়, কি লিখিল 

লেখনী 1 আইস, নাথ, এ মিনতি পদে । 

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে, 

কাপি ভয়ে--কাদি খেদে-্মরিয়া শরমে ! 
লয়ে ফুলবৃত্ত) কান্ত, নয়ন-কাজলে 
লিখিত! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি ! 
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমূলে 
দোষ তার, তারানাথ! কি আর কছিব? 
জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে! 
ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাষ 
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দ্বারকানাথের প্রতি রুঝ্নিণী 

[ বিদর্ভাধিপতি তীম্মকরাজপুত্রী রুঝ্নিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী- 
অবতার বলিয়! ব্যাখ্য। করিয়া! থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষুঃ্পরারণ! ছিলেন। 

যৌবনাবস্থায় তাহার ভ্রাতা যুবরাজ রুকন চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাহার পরিণয়ার্থে 
উদ্ভোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি স্বারকায় ৰিষ্ু-অবতার স্বারক! 

নাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুঝিনী-হরণ-বৃত্তাত্ত এ স্থলে ব্যক্ত কর! বাহুল্য । ] 

শুনি নিত্য ঝষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি, 
যাদবেন্দ্র অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে 

খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাগী-জনে, 

চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে, 

রুক্সিণী,_-ভীম্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব; . ৫ 
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে ! 

কেমনে মনের কথা কহছিব চরণে, 

অবল! কুলের বাল! আমি, যহুমণি ? 

কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলারঞ্জলি 

লজ্জাভয়ে ? মুদে আখি, ছে দেব, শরমে ; ১০ 

না পারে আঙ্ল-কুল ধরিতে লেখনী ; 

কাপে হিয় থরথরে | নাজানি কি করি) 

ন| জানি কাহারে কহি এ ছুঃখ-কাহিনী ! 

শুন তুমি, দয়াসিম্কু! হায়, তোমা বিন! 
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসায়ে ! ১৫ 

নিশার ্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে, 

কায় মনঃ অভাগিনী সপিয়াছে তারে ; 

দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্বমে 

বরভাবে ! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে 
* নাম তার, শ্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন, ২১ 

পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত | 

সে নাম,--জগত-কর্ণে মৃধার লহরী ! 
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কে যে তিনি! জন্ম তার কোন্ মহাকৃলে ? 

অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে) 

তুলিয়া কুনুম-রাশি, মালিনী যেমতি 

গাথে মালা, খষিমুখ-বাক্যচয় আজি 

গাথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া। 

গৃহিল! পুরুষোত্বম জম্ম কারাগারে ।-- 

রাজদ্বেষে পিত্তা মাতা ছিলা বন্দীভাবে, 

দীনবন্ধু, তেই জম্ম নাথের কৃস্থলে ! 
খনিগর্ভে ফলে মণি মুক্তা শুক্তিধামে | 

হাসিল উল্লাসে পৃথ্থী সে শুত নিশীথে 

শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল 

বিতা! গদ্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুত্বনে 

সমীরণ ; নদ নদী কলকলকলে 

সিছুপদি সুসংবাদ দিল! দ্রুতগতি ; 

কল্পোলিল৷ জলপতি গম্ভীর নিনাদে ! 

_নাচিলা অগ্দর! স্বর্গে; মর্থ্যে নর নারী ! 

সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে ! 

বৃষ্টিল৷ কুমুম দেব; পাইল দরিদ্র 

রতন 7 জীবন পুনঃ-জীবশৃগ্য জন! 
পুরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে। 

জন্মাস্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে, 

গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিল| নলগনে 

মহ] যতে। মহারত্বে পাইলে যেমতি 
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা 

গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-মলিলে ! 

আদরে পালিল! বালে গোপ-কুল-রাণী 

পু্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেল৷ যত্ত 

খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বণিতে ? 

কে কবে, কি ছলে শিশু নাঝিঙ্গা মায়াবী 
পুতনারে? কাল নাগ কালীর, কি দেঙ্চি 

৫ 

৩৫ 

৪8 

৪8৫ 

€৪ 
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লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্দ-তলে ? 
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা 
জললাসার, কি কৌশলে গোবর্ধনে তুলি, 

রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ? 
আর আর কীর্তি যত বিদিত জগতে ? 

যৌবনে করিল কেলি গোপী-দলে লয়ে 
রসরাজ ; মজাইল। গোপ-বধু-ব্রজ্ 

বাজায়ে বাশরী, নাচি তমালের.তলে ! 

বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু ; যম়ুনা-পুলিনে ! 
এইরাপে কত কাল কাটাইল! সুখে 

গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া 

পিতৃ-অরি অরিন্বম, দূর সিদ্ধু-তীরে 

স্থাপিলা শুন্দরী পুরী । আর কব কত 

দেখ চিস্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে! 

ন। পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে, 

গীতাশ্বর, দেখি যদি পারে হে বণিতে 

সে রূপ-মাধুরী দাসী । চিত্রপটে যেন, 

চিত্রিত সে মু্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে! 

নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিথি-পুচ্ছ শিরে ; 

ব্রিভঙ্গ ; মুগল-দেশে বরগুঞমাল ; 

মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ; 

ধবজবস্তাস্কুশ-চিহ্ রাজীব-চরণে_ 

ষোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে! 

যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে, 

ঘনবরে, শত্র-ধনুঃ চুডারূপে শিরে 

তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;-_পাগ্ঠ অর্ধ্য দিয়া, 

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পুজি ভক্তি-ভাবে ! 

জ্রান্তিমদে মাতি কহি--প্রাণকাস্ত মম 

আসিছেন শৃশ্ঠপথে তুষিতে দাসীরে !! 

উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে। 

৩ 
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নাচিলে মযুরী, ভারে মারি, যহ্মণি ! 

সন্দে যদি ঘনবর, ভাবি, আখি মুদি, 

গোপ-কুল-বাল! আমি ? যেণুর স্বরবে 

ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে ! 

কহি শিথীবরে, ধন্য তুই পক্ষিকুলে, 

শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যার, 

পূজেন চরণ তার আপনি ধূর্্টি 1 
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে? 

শুন এবে দুঃখ-কথা। হদয়-মন্দিরে 

স্থাপি সে সুশ্যাম মু্তি, সম্যামিনী যথা 

পুজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে, 

গুজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে 

চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে, 

( শুনি জনরব ) নাকি আসিছেন হেথা 

বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে ! 

কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, দেখ, হে দ্বারকাপতি! 

কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে রক্সিণী? 

স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে 

কায় মনঃ) অন্য জনে--ক্ষম, গুণনিবি !__ 

উড়ে প্রাণ, পোড়া কথ! পড়ে যবে মনে ! 

কি পাপে লিখিল। বিধি এ যাত্তন! ভালে? 

আইন গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি, 

গদাধর ! রাপ গুণ থাকিত যগ্ঘপি 

এ দামীর,__কহিভাম, “আইস, মুরারি। 

আইস; বাহন তব বৈনতেয় যথা .. 

হরিল অযৃতরস পশি চন্দ্রলোকে, 

হর অতাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে" 

কিন্তু নাহি রূপ গুণ; কোন্ মুখ দিয়া 
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা! ৭. 

দীন আমি? দীনবন্ধু তুমি, যতি ; 

৮৫ 

৯৫ 
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১১৩ 
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দেহ লয়ে রুজিণীরে সে পুরুষোত্বমে, 

ফর দাসী করি বিধি সজিল! তাছারে,! 

রুজ্প নামে সহোদর,--দুরস্ত সে অতি; ১১৫ 

বড় প্রিয়পাত্র ভার চেদীশ্বর বলী; 

শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে 

এ পোড়া মনের কথা! চন্দ্রকল। সখী, 

তার গল! ধরি, দেব, কাদি দিব! নিশি )-- 

নীরবে হুজনে কারি সভয়ে বিরলে ! ১২০ 

লইন শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;-- 

বিত্ব-বিনাশন তুমি, ভ্রাণ বিশ্বে মোরে! 

কি ছলে ভূলাই মনঃ; কেমনে যে ধরি 
ধৈরষ, শুনিবে যর্দি, কহিব, শ্রীপতি ! 

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ) ১২৫ 

“যমুনা” বালিয়! তারে সম্বোধি আদরে, 

গুণনিধি ! কৃলে তার কত যে রোপেছি 
তমাল, কদম্ব,_তুমি হাসিবে শুনিলে! 

পুষিয়াছি সারী শুক, মধুর মধুরী 
কুগীবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত; ১৩০ 

কুহরে কোকিল ডালে; ফোটে ফুলরাজী । 

কিত্ত শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে ! 

কহ কুগ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি, 

আসিতে সে কুঙ্গবনে বেণু বাঞ্জাইয়া ! 

কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তার পদে! ১৩৫ 

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে, নিজ কর দিয়া 

সেবে দামী তা সবারে । কহ হে রাখালে 

আমিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যছুমণি ! 
যতনে চিকণি নিত্য গাথি ফুলমাল]; | 

যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি ১৪০ 

শিধীপুচ্ছ ভূমিতলে,_কত যে কি করি, 

হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া? 
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আসি উদ্ধারছ মোরে, ধহুর্ীর তুমি, 
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী, 

কংসজিত । মধু নামে দৈত্য-কুল-রঘী, ১৪৫ 

বধিলা, মধুন্মদন, হেলায় তাহারে ! 

কে বণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি? 

কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ) 

আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে, 

হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তার পদে, ১৫. 

হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে ! 

ইতি শ্রীবীরাঙনাকাব্যে রুষ্িণীপত্রিক। মাম 

তৃতীয় সর্গ। 



চতুর্থ মর্গ 
দশরথের প্রতি কেকয়ী 

কোন সময়ে রাজধি দশরথ কেকরী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন 

নি তাহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে 

্লত্য বিশ্বত হইয়া কৌশল্যানম্মন রামচন্ত্রকে সে পদপ্রদানের ইচ্ছ! প্রকাশ 
চ। কেকয়ী দেবী মন্থর] নায়ী দালীর মুখে এ সংবাদ পাইয়!, নিয়লিখিত 

খানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ] 

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে, 

রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোন্তবা, 

সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে! 
কহ তুমি/--কেন আজি পুরবাসী যত 

আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ ৫ 

ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা! গা থিছে 

মুকুল কুম্থম ফল পল্লবের মালা 

সাজাইতে গৃহদ্বার--মহোতসবে যেন 1 
কেন ব। উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচুড়ে ? 

কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রী ১০ 

বাছিরিছে রণবেশে 1 কেন বা বাঞ্জিছে 

রণবাগ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ 

মুহ্মূহু ছলাহলি দিতেছে চৌদিকে ? 
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী? | 

কেন এত বীণা-ধরনি 1? কহ, দেব, শুনি, ১৫ 

কূপা করি কহ মোরে”_কোন্ ব্রতে ব্রতী, 

আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ 1 কহ, হে নৃমশি, 
কাহার কৃুশল-হেতু কৌশল্য। মহিষী 

বিতরেন ধন-জাল 1? কেন দেবালয়ে 

বাজিছে বাঝরি, শংখ, ঘণ্ট| ঘটারোলে 1 ২৯, 

কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বত্তযয়নে ? 
নিরগ্তর জন-ক্রোতঃ কেন বা বহিছে 
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এ নগয়-অভিমুখে 1 রঘু-কুল-বধূ 

বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাঞজিছে_ 

কোন্ রঙ্গে 1 অকালে কি আরস্তিলা, প্রড়, 

যজ্ঞ? কি মঙ্গলোংসব আজি তব পুরে? 

কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি 1 

জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ 

দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃছে 

দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! 
কহ, শুনি, হে রাজন; এ বয়েসে পুনঃ 

পাইল! কি তাগ্য-বলে-_ভাগ্যবান্ তুমি 

চিরকাল !--পাইল] কি পুনঃ এ বয়েসে 

রমময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-খষি! 

হা ধিক! কি কবে দাসী-গুরুজন তুমি ! 

: নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি 

কছিত,__-“অসত্য-বাদী রঘু-কুল পতি ! 

নির্মজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে ! 

ধর্ম-শব মুখে গতি অধর্্ের পথে !' 
অযথার্থ কথা যদি বাছিরায় মুখে 

কেকয়ীর, মাথ! ভার কাট তুমি আসি, 

নররাজ; কিন্ব। দিয়া চুপ কালি গালে 

খেদাও গন বনে ! যথার্থ যন্তপি 

ভপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভু্জিবে 

এ কলম্ক? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে 
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে। 

ন| পড়ি ঢলিয়। আর নিতম্বের ভরে ! 

নহে গুরু উরু-়,বর্ত,ল কদলী- 
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্ে ধরি 

যাহায়, নিল্দিতে তুমি নিংহে প্রেমাদরে, 

আর নহে সরু, দেব! নত-শিরঃ'এবে 

উচ্চ কুচ! জুধা-হীন অধর ! লইল 

ত্৫ 

৩৫ 

৪8৫ 



বীরাঙ্গনা কাব্য ; চতুর্থ স্গ ২৯ 

লুটিয়! কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে 
আছিল রতন যত; হরিল কাননে 

নিদাধ কুম্ম-কাস্তি, নরসি কুম্মে! ৫৫ 

কিন্তু পুর্বকথ! এবে ম্মর, নরমণি !_- 

সেবিম্য চরণ যবে তরুণ যৌবনে, 

কি সত্য করিলা, গ্রভু, ধর্মে সাক্ষী করি 

মোর কাছে? কাম-মদেমাতি যদি তুমি 

বৃথ। আশ! দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ)-- ৬০ 

নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে। 

কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে, 

অবলার মনঃ চুরি করে সেসতত 

কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্মে দিয়া জলাপীলি ।__ 

প্রবঞ্চনা-রাপ ভন্ম মাথে মধুরসে ! ৬৫ 

এ কুপথে পথী কি হে নুর্ধ্য-বংশ-পতি ? 
তুমিও কলঙ্ক-রেখ! লেখ সুললাটে, 

( শশাহ্ক-সদৃশ ) এবে, দেব দিনমণি ! 

ধর্মশীল বলি, দেব, বাথানে তোমারে 

দেব নর, _জিতেক্দ্রিয়, নিত্য সত্য প্রিয় ! ৭০ 

তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি, 

যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর 

কৌশল্যা-নন্দন রামে 1 কোথা পুত্র তব 
ভরত,--ভারত-রত্ব, রঘু-চুড়ামণি ? 

পড়ে কি হে মনে এবে পুর্রবকথ! যত? ৭৫ 
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে? 

কোন্ অপরাধে পুত্র» কহ, অপরাধী? 
তিন রাণী তব, রাজা! এ. তিনের মাঝে, 

কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী 

কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি! টা 

গুপশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে? 

কি কৃহকে। কহ শুনি, কৌশল্যা মহ্ষী 



৬ মধূসদন-গ্রস্থাবলী 

ভুলাইলা মনঃ তব 1 কি বিশিষ্ট গুণ 

দেখি রামচন্দ্র, দেব, ধর্ম নষ্ট কর 
অতীষ্ট পৃথিতে তার, রঘুতরেষ্ঠ তুমি 1. 

কিন্ত বাকা-ব্যয় আর কেন অকারণে 1-- 

যাহ! ইচ্ছ! কর, দেব; কার সাধ্য রোধে 

তোমায়, নরেন্দ্র তুমি 1 কে পারে ফিরাতে 

প্রবাহে? বিতংসে কেব। বাঁধে কেশরীরে? 

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী 

ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ দেশাস্তয়ে 

ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে 

“পরম অধর্ধ্মাচারী রঘু-কুল-পতি ! 
গন্তীরে অন্বরে যথ! নাদে কাদদ্বিনী, 
এ মোর ছুঃখের কথা, কব সর্ব্জনে ! 

পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে_ 

যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে-__ 

'পিরম অধর্্মাচারী রঘু-কুল-পত্বি!' 
পুষি সারী শুক, টৌহে শিখাব যতনে 

এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী 

শিখিলে এ কথ|, তবে দিব দৌছে ছাড়ি 

অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে, 

“পরম অধর্্মাচারী রঘু-কুল-পতি !' 
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি__ 
পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি।' 
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে, 

'পরম অধর্ন্মাচারী রঘু-কুল-পতি !' 
খোদিব এ কথা আমি তু শৃজদেছে 
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে। 

করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া-_ 
পরম অধর্্মাচারী রঘুকুল-পতি!'  * 

থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভূঙ্জিবে 

৮৫ 
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এ কর্মের প্রতিফল! দিয়! আশ! মোয়ে, 

নিরাশ করিলে আজি ? দেখিব নয়নে 

তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ? 

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে 

গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্য। মহিষী,-_ 
( এত যে বয়েস, তবু লঙ্জাহীন তুমি! )- 
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী 

সীতা! প্রিয়তম] বধু ;--এ সবারে লয়ে 

কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি! 

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা 

মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি। 
দিব্য দিয়া মান! তারে করিব খাইতে 

ভব অন্ন প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে। 

চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিন্যু শোপিতে 

লেখন। নাথাকে যদি পাপ এ শরীরে; 

পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ; 
বিচার করুন ধর্ম ধর্ম-রীতি-মতে। 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকক্ীপত্রিক] নাম 

চতুর্থ সর্গ। 
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লক্ষণের প্রতি মূর্পণথা 

[ যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে ৰাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী হুর্পণৎ 

রামাহজের যোহন-নপে মুগ্ধ! হইয়!, ডাছাকে এই নিয়লিখিত পত্রিকাধানি লিখিয়া 

ছিলেন। কবিগুরু বাল্পীকি বাজেন্্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয় 

বর্ণন করিয়! গিয়াছেন ? কিন্তু এ স্থলে লে রসের লেশ যাত্রও নাই। অতএব পাঠকৰ? 

সেই বান্মীকিবণিত! বিকট! হ্র্পণধাকে স্বরণপথ হইতে দূরীকৃত। করিবেন । ] 

কে তুমি,-বিজন বনে ভ্রম হে একাকী, 

বিভৃতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ, 
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভদ্মের মাঝারে ? 

মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি? 

ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে, ৫ 

মঞ্জুকেশি ! ন্বর্শয্য! ত্যজি জাগি আমি 

বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে 

শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে ! | 

উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী, 

কাদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে ১০ 

তোমার আহার নিত্য ফল মুল, বলি! 

সববর্ণ মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি, 
কেন না-_ নিবাস তব বগ্জুল মণ্ডুলে! 

হে মুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি, 

কোন্ দুঃখে ভব-মখে বিমুখ হইলা ১৫ 

এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে 
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে? 

হেমাল্গ মৈনাক-সম, হে তেজন্বি, কহ, 

'কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে 

একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষ খেদেশ ২৪ 

তোমার মনের কথ! কহ আলি মোরে ।-- 
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যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে, 

কহ শীঘ্র; দিব সেনা ভব-বিজরিনী, 
রথ, গজ, অশ্ব, রথা--অতুল জগতে । 

বৈজয়স্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী 

্স্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী 

যুঝিবে তোমার হেতু--আমি আদেশিলে ! 
চন্দ্রলোকে, শূর্যযলোকে,-যে লোকে ত্রিলোকে 

লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে 
দিব তব পদে, শুর! চামুণ্ডা আপনি, 

( ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে, 
( কুলদেবী তিনি, দেব, ) ভীমখণ্ডা হাতে, 

ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে 

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!--যদি অর্থ চাছ, 

কহ শীঘ্র ;_-অলকার ভাগার খুলিব 

তুষিতে তোমার মন: ; নতুবা কুহকে 

শুষি রত্বাকরে, লুটি দিব রত্ব-জালে ! 

মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে। 

প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি, 
কহ, কোন্ যুবতীর--( আহা, ভাগ্যবতী 
রামাকূলে সে রমণী !)--কহ শীঘ্র করি,স 

কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু 
বাগ তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি, 

€ কামরূপ আমি, নাথ, ) সেবিব তোমারে ! 

আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব 

শাধ্য! তব! সঙ্গে মোর সহজ্স সঙ্গিনী, 

নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী, 

বিদ্যাধরী, ইন্দ্রাণীর কিন্করী যেমতি, 

তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী । 

তৃবর্ণ-দিন্যিত গৃহে আমার বসতি-_ 

মুক্তার 'মাঝ তায় ; সোপান চিত 
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মরকতে । স্তস্তে হীরা; পঞ্নারাগ মণি 

গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে ! 
শৃকল হরলহরী উধলে চৌদিকে 
দিবানিশি; গায় পাখী সমধুর দ্বর়ে। 
হৃমধুরতর ন্বরে গায় বীণাবাণী 

বামাকুল! শত শত কুম্ম-কাননে 

লুটি পরিমল, বায়ু অন্ধক্ষণ বছে! 
খেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে! 

কিন্তু বৃথ! এ বর্ণনা । এস, গুণনিধিঃ 

দেখ আমি,_এ মিনতি দাসীর ও পদে! 

কায়, মনঠ প্রাণ আমি সপিব তোমারে ! 

ভঙ্গ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে; 

নহে কহ, প্রাণেশ্বর ! অম্লান বদনে, 

এ.বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসীনী-বেশে 

সাজি, পুজি, উদাসীন, পাদ-পল্ল তব! 
রতন কাচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে, 
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়। বেণী, 
মণ্ডি জটাজুটে শির; ভুলি রত্বরাজী, 

বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি ছে কবরী! 
মুছিয়া চন্দন, লেপি তণ্ম কলেবরে। 

পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামাল৷ ছি'ড়ি 
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মুলে) 

গুরুর দক্ষিণা রূপে প্রেম-গুরু-পদে 

দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতৃহলে ! 
প্রেমাধানা নারীকুল ডরে কি হে দিতে 

জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে 

প্রেমলাভ-লোভে কভু 1--বিরলে লিখিয়া 

লেখন, যাখিম্ সথে, এই তরুতলে। 

নিভ্য তোমা হেরি হেখ!) নিত্য জ্রম তুমি 
এই ছলে । দেখ চেয়ে; ওই যে শোডিছে 
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শমী,স-লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় ফেল, 

জঙ্দাবতী !--দাড়াইয়। উহার আড়ালে, 

গতিহথীন! লঙ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি 

তব পানে, নরবর--হায় ! ছুর্য্যযুখী 

চাহে যথা স্থির-আথি সে শূর্ধ্যের পানে !-_ 
কিআর কহিব তার? যতক্ষণ তুমি 
থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাড়ায়ে 

প্রেমের নিগড়ে বন্ধা এ তোমার দাসী! 

গেলে তুমি শুন্ঠাসনে বসিতাম কাদি! : 
হায় রে, লইয়! ধুলা, সে স্থল হইতে 
বথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে, 

হুব্য-ভণ্ম তপন্থিনী মাথে ভালে যথা! 

কিন্তু বুথ! কহি কথা! পড়িও, বৃমণি। 

পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে! 

যদি ও হাদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও 

গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে 
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ; 
তুষিও দাসীরে আমি শশধর-বেশে ! 
জয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে; 

মহজে হইবে পার। নিবিড় সেপায়ে 

কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি ; 

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে হুজনে ! 

বদি আজ্ঞ! দেহ, এবে পরিচয় দিব 

সংক্ষেপে । বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী 

ত্বর্ণময়ী, রাজ! তথা রাজ-কুল-পতি 
রাবণ, ভগিনী তার দাসী; লোকমুখে 
যদি না শুনিয়া থাক, নাম জু্প্ণথ। | 

কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা 

দিয়াছেন, আত্ড আসি দেখ, নরমণি! 

আইস মলয়-রাপে। গন্ধহীন বদি 
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এ কুসুম, ফিরে ভবে বাইও তখনি ! 
আইস ভ্রমর-্রাপে । না যোগায় যদি 
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া 

গুরি বিরাগ-রাগে !-কি আর কহিব? 

মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোহে 

বৃস্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি 

এই নিবেদন করে শুূর্পণখ। পদে । 

শুন নিবেদন পুনঃ। এত দুর লিখি 

লেখন, সথীর মুখে শুনিমু হরষে, 

রাজরথা দশরথ অযোধ্যাধিপতি, 

পুত্র তুমি, হে কন্দর্প গর্বব-ধ্ব্ব কারি, 

তাহার; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে 

পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি 

বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি 
দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভু 
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে? 

দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে, 

প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে! 

চল শীঘ্র যাই দোহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে। 
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে, 
অপিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষ-কুল-পতি 
দামীরে কমল-পদে ৷ কিনিয়া, নৃমপি, 
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে, 
হবে রাজ) দাসী ভাবে সেবিবে এ দাসী। 
এন শীষ্ব, প্রাণেশ্বর ; আর কথ! যত 
নিষেদিব পাদ-পল্লে বসিয়া বিরলে । 

ক্ষম অশ্রয-চিহ পত্রে; আনন্দে বহিছে 
অশ্র-ধারা! লিখেছে কি'বিধাতা এ ভালে 

ছেন স্বখ, প্রাণসথে? আসি ত্বরা করি, 
প্রশ্জের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে। 

ইতি প্রবীরাঙনাকাব্যে হুর্পপথাগতিকা মাম 
পঞ্চম লর্গ। 
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ষষ্ঠ সর্গ 
অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী 

[যৎকালে ধর্শরাজ যুধিঠির পাশক্রীড়ার় পরাজিত ও রাজাচ্যুত হুইয়! বনে বাস 

ফরেন, বীরবর অর্জুন বৈরনির্যাতনের নিষিত্ত অস্ত্র শিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন । 

পার্থের বিরহে কাতর! হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাহাকে নিয়লিখিত পত্রিকাখানি এক 

খধিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কু মনে 

এ পাপ সংসার আর 1 কেন বা পড়িবে? 

কি অভাব তব, কাস্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ? 

দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভ| মাঝে 

আসীন দেবেন্দ্রাসনে ! সতত আদরে ৫ 

সেবে তোম! মুরবালা,-পীনপয়োধর! 

ঘবৃতাচী; সু-্উরু রস্ভা ; নিত্য-প্রভাময়ী 

তবয়ন্প্রভা ) মিশ্রকেশী-নুকেশিনী ধনী! 

উ্বশী--কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে ! 

নিবিড়-নিতম্বী সহ! সহ চিত্রলেখা ১৪ 

চারুনেত্র! ) সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা। 

সৃলোচন] স্লোচনা; কেহ গায় স্খে। 

কেহ নাচে,_ দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে; 

মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে ! 
কস্তরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে!  * ১৫ 

কেহ ব1 অধর-মধু যোগায় বিরলে, 

সুমৃণাল-ভুজে তোম! বাঁধি; গুণনিধি। 

রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী 

স্বরবাল! ;--শত ফুল প্রফুল্ল যে বনেঃ 

কি স্থখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তখ1? ২৪ 

নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, মুমতি, 

ভ্রম নিত্য ! শুনিয়াছি খতুরাজ ন! কি 

সান্ধান সে বনরান্ধী৷ বিরাঞ্জি সে বনে 
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নিয়্তয ; নিয়ন্তর গায় পাধী শাখে; 
ন| শুধায় ফুলকুল। মণি মুক্তা হীরা 

তবর্ণ মরকতে বাধা সরোরোধঃ যন্ত ! 

মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি 
গন্ধামোদে পুরি দেশ! কিন্তু এ বর্ণনে 

কিকাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা, 
নিত্য ত্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি ! 

মশরীরে ত্বর্গভোগ ! কার ভাগ্য হেন 

তোম। বিনা, ভাগ্যবান, এ ভব-মগ্ডলে ? 

ধন্য নর-কৃলে তুমি! ধশ্য পুণ্য তব! 

পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি, 
কেমনে ভাবিব, হায়ঃ কহ তা আমারে, 

অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে? 

তবে যদি নিজগুণে; গুণনিধি তুমি, 

ভূলিয়! না থাক তারে, আশীর্বাদ কর, 
নমে পদে, ধনগুয়। দ্রেপদ-নন্দিনী-- 

ফুৃতাগলি-পুটে দালী নমে তব পদে! 

হায়, নাথ, বৃথ! জন্ম নারীকুলে মম! 

কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া! কপালে 

হেন ভাপ; কোন্ পাপে দগ্ডিলা দাসীরে 

এরূপে, কে কবে মোরে? ম্ৃধিব কাহারে? 

রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী, 

তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে 
প্রেমের রহস্য কথা! অবিরল লুটে 
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত, 

(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সৃখে! 

লজিল] কমলে যিনি, স্জিল! দাসীরে 
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, ক₹, 

অরিলগম 1 কিন্তু কহি ধর্মে সাক্ষী মানি, 

গুন ভূমি, প্রাণকাস্ত ! রবির বিরহে, 

মু. 

৩৫ 
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নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ; 
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে ! 
সাধে যদি শত অলি গঞ্জরিয়া পদে। 

সহত্র মিনতি যদি করে কর্ণ মূলে 
সমীরণ। ফোটে কি হে কড়ু প্কঞজিনী, 

কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিয়ে, 

কিরীটি? আধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, 

হায় রে, আধার নাথ, তোমার বিরছে-- 

জীবশৃন্য, রবশুম্য, মহারণ্য যেন ! 

আর কি কহিব, দেব, ও রাজীবস্পদে? 

পাঞ্চালীর চির-বাঞ্া, পাঞ্চালীর পতি 
ধনঞীয়! এই জানি, এই মানি মনে। 

যা ইচ্ছা! করুন ধর্ম, পাপ করি যদি 
ভালবাসি নৃমণিরে,_যা ইচ্ছা, মমপি ! 

ছেন সুখ ভূর্গি, হুঃখ কে ডরে ভূঙ্জিতে? 

যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজসেনী, 

জান তুমি, মহাযশা ! তরুণ যৌবনে 
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা। 

বরিছু তোমায় মনে! সধীদলে লয়ে 
কত যে খেলিম্ন খেলা, কছিব কেমনে? 

বৈদেহীর সৃকাহিনী শুনি লোকমুখে 
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞজলি দিয়া, 
পূজিতাম শিবধনুঃ | কছিতাম সাধে, 

প।ষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে 

(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে 

সে পুরুষোত্বমে, যিনি ছুই খণ্ড করি, 

হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় ম্ববলে ! 

ত| হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি !, 
শুনি বৈদভাঁর কথা, ধরিতাম ফাদে 

রাজহংসে ; দিয়া ভায়ে আহার, পয়ায়ে 
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ৃবর্ণ-বুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে, 

“যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে 

হ্তিনা ;-_তথায় তুমি, রাজহংসপতি, 

যাও শীত শৃগ্যপথে, ছেরিবে সে পুরে, 
নরোত্বমে ; তার পদে কছিও, দ্রৌপদী 

তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে !' 

' এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া। 

হেরিলে গগনে মেঘে, কছিতাম নমি $-- 
“বাহন বাহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি, 

পুত্রবধূ তার আমি; বহ তুলি মোরে, 

বহু যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে ! 

ছল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা! তুমি। 

তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুর! যথা 
সে চাততকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি ! 

মোর মে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !' 

আর কি শুনিবে, নাথ? উঠিল যৎকালে 

জনরব-_“জতুগৃহে দহি মাতৃ-মহ 

 ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাওুরথী'__ 

কত যে কীদিমু আমি, কব তা কাহারে? 

কাদিহ্_বিধবা যেন হইন্ত্ যৌবনে! 

প্রাথিনু রতিরে পুজি।__হর-কোপানলে, 

হে সতি, পুড়িল যবে গ্রাণ-পতি তব, 

কত যে সহিলা দুঃখ, তাই ন্মরি মনে, 

বাঁচাও মদনে মোর,-_-এই ভিক্ষা মাগি ! 

পরে স্বয়ন্বরোত্মব। আধার দেখি 

চৌদিক, পশিহ্ব যবে রাজসভা-মাঝে ! 

সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দৃখানি 
দাড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিমু, 'খসিয়! 

পড় তুমি পোড়া শিরে বজারি-সদৃশ, * 

হে লক্ষ্য! জলিয়া আমি মরি তব ভাপে, 
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গ্রাণ-পত্তি জতুগৃহে জলিল! যেমতি 

ন| চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে?" 

উঠিল সভায় রব,--নারিলা ভেদিতে 

এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত ।+-__ 

জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে । 
ভপ্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে 

কি কাজ করিলা ত্বমি, কে নাজানে তবে, 

রহীশ্বর 1 বস্নাদে ভেদিল আকাশে 

মংস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ শর! সহসা ভামিল 

আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিহব শ্ববাণী 

(স্বপ্নে যেন!) “এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি। 

ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে ।' 

চাহিন্ব বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি 

অভাগীর ভাগ্য-দোষে ! তাহলেকি তবে 

এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী? 

কিন্তু বৃথা এ বিলাপ !-হুহৃঙ্কারি রোষে, 

লক্ষ রাজরঘী ঘবে বেড়িল তোমারে ; 

অনুরাশি-নাদ সম কথ্বুরাশি ঘবে 
নাদিল সে শ্বয়ম্বরে ;--কি কথ! কহিয়া 

সাহসিল! এ দাসীরে, পড়ে কি ছে মনে? 

যদি ভূলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে 

দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সেসুকথাগুলি ' , 
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে ! 

কছিলে সম্বোধি মোরে মধুর ত্বরে ১ 

“আশারাপে মোর পাশে দাড়াও, রূপপি ! 

দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ ছেরি, 
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দরের দেহে 
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি? 

আমি পার্থ! সক্ষম, নাথ, লাগিল ভিতিতে 

ানর্গল অশ্রুঞ্জল এ লিপি! কেন না-- 
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হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে 

সে দিন !--কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে ! 
আধা, বধু, অশ্রুনীরে এ তব কিন্করী !-_& & 

*& এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দুরে 

লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কীদিয়। 
স্মরি পুর্রব-কথা যত। বনি তরু-যুলে, 

হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে ! 

কে মুছিল চক্ষুঃ-জল ? কেমুছিবে কহ? 

কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ? 

ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে; 
কি্ব। পান করি বিষ) কিন্ত ভাবি যবে, 

প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর ন! পাইব 

হেরিতে ও পদযুগ,--সাত্বনি পরাণে, 

ভুলি অপমান, লঙ্জ।, চাহি বাচিবারে ! 

অগ্নিতাপে তপ্ত মোন! গলে হে সোহাগে, 

পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি, 

কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে ? 

কহ ত্রিদিবের বার্ত।। কবীশ্বর তুমি, 
গাঁধি মধুমাখ! গাথা পাঠাও দাসীরে। 
ইচ্ছ! বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে 

পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি, 

দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুস্তলে ! 

শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্র পুরী )-- 

এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হাদে, 

ভুলিতে পার হে যদি শুর-বালা-দলে, 
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি, 

পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে 

ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন সৃমতি 

ও রাপ-মাধুরী ছেরি,_ভুলি এ বিচ্ছেদে ? 
অপ্সরা-বল্পভ তুমি; নর-নারী দাসী। 
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তা বল্যে করো না ঘবণা--এ মিনতি পদে ! 
খ্বণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে, 

কে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে? 
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে 

আমরা, কহিব এবে, শুন গুণনিধি। 

ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা! ধর্মরাজ-ধাষি ) 
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে 
শান্্ালাপে। মুগয়ায় রত ভ্রাতা তব 

মধ্যম; অনুজ-ছ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে, 
সেবেন অগ্রজ-ঘয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী 

নিরর্বাছে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্ধ্য যত। 

কিত্তু ক্ষুপ্মনা সবে তোমার বিহনে ! 

"মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি, 

আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে, 

আকুল এ পোড়। প্রাণ, হায়, দিবা নিশি! 

পাই যদ্দি'অবসর, কু'টার তেয়াগি 
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী, 

পৃর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তার মুখে! 

পাগুব-কুল-ভরসা, মহেঘাস, তুমি ! 
বিমুখিবে তুমি, সথে, সম্মুখ-নমরে 

ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ শুরে ; নাশিবে কৌরবে ! 

বসাইবে রাজাসনে পাগু-কুল-রাজে ;-- 

এই গীত গায় আশ! নিত্য এ আশ্রমে ! 

এ সঙ্গীত-্ধবনি, দেব, শুনি জাগরণে। 

শুনি ত্বপ্পে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি ! 

কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে, 

অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে 
গ্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে, 
দমিল] খাগডব-রণে ! জিনিল! একাকী 

লক্ষরাজে, রহীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে। 
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নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্নবেশী 

কিরাতেরে! এ ছলনা, কহ, কি কারণে? 

এস ফিরি, নররতব! কে ফেরে বিদেশে 

যুবী পত্বীরে ঘরে রাখি একাকিনী! 
কিত্ত যদি ম্রনারী প্রেম-্ফাদ পাতি 

বেঁধে থাকে মনঠ বধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে-_ 

তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ ! 

আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে, 

আমি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে, 

কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে! 

পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে 

খষিপত্বী পুণ্যবতী; পূর্ববপুণ্য-বলে 
স্বেচ্ছাচর পুত্র তার! তেজন্বী সুশিশু 
দিবামুখে রবি যেন! বেদ অধ্যয়নে. 
সদারত। দয়া করি কহিবেন তিনি, 

মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্্-সদলে। 

যথাবিধি পুজ| তার করিও, সৃমতি। 

লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা । 

কি কহিহ, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে? 

পত্রবহ সহ ফিরি আইন এ বনে! 

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দৌপদী-পত্রিক| নাম 

ষষ্ঠ সর্গ। 

২০৫ 

২১৪ 

২১৫ 

২২০ 



সপ্তম মর্গ 
দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী 

[ ভগদত্তপুত্রী ভাগ্মতী দেবী রাজ1 দুর্যেযাধনের পত্বী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্ষ্যোধন 

পাগুবকুলের সছিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভান্গমতী 

তাহার নিকট নিয়লিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন । ] 

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি 

করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র রণে ! 

নাহি নিদ্র।; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে ! 

না পারি দেখিতে চথে খাচ্চাদ্রব্য যত। 

কভু যাই দেবালয়ে; কতু রাজোগ্ভানে ; ৫ 
কতু গৃহ-চুড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া 

রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে 

ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি, 

বিজলীর ঝল| সম ঝলনি নয়নে! 
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি, ১৪ 

কাপে হিয়া থরথরে ! যাই পুনঃ ফিরি । 

স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দীড়ায়ে নীরবে, 

শুনি সগ্ুয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা, 

যথখ! বমি সভাতলে অন্ধ নরপতি ! 

কি যে শুনি, নাহি বুঝি-_ আমি পাগলিনী ! ১৫ 

মনের জালায় কত জলাঞ্জলি দিয়! | 

লঙ্বায়, পড়িয়৷ কারি শাশুড়ীর পদে, 

নয়ন-আসারে ধৌত করি পা হুখানি! 

নাহি সরে কথ মুখে, কাদি মাত থেদে! 
নারি সান্বনিতে মোরে, কাদেন মছিষী 7 ২০ 

কাদে কুরু-বধূ যত! কীদে উচ্চ'রবে, 
. মায়ের আচল ধরি, কুরু-কুল-শিশ, 

তিতি অশ্রুনীরে, হায় না জানি কি হেতু! 

দিবা নিশি এই দশ! রাজস্অবয়োধে | 
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কুক্ষণে মাতুল তব--ক্ষম হুঃখিনীরে !__ 

কৃক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্রকুল-গ্রানি, 

আইল হস্তিনাপুরে ! কুক্ষণে শিথিল 

পাপ অক্ষবিষ্তা, নাথ, সে পাপীর কাছে! 
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্্মতি, 
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে ! 

ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্মরাজ-সম 

কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে, 

ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্বার সমরে ! 

দেব-নর-পুজ্য পার্থ_ অব্যর্থ গ্রহরী ! 

কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সমতি, 
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি? 

মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নদ্দিনী! 

কার হেতু এ মবারে ত্যজিলা, ভূপতি ? 
গঙ্গাজল-পুর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি, 
কেন অবগাহ দেহ কর্মনাশা-জলে ! 

অবহেলি দ্বিজোত্বমে চণ্ডালে তকতি ! 

অথু-বিদ্ব, নীরবৃদ্দ ফুলদৃরর্বাদলে 

নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কছিব? 

কি ছলে ভূলিল! তুমি, কে কবে আমারে? 

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি, 

ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ,_-চিত্রসেন যবে, 

কুরুবধুদলে বাঁধি তব সহ রথে, 
চলিল গম্ধবর্বদেশে, কে রাখিল আসি 

কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ? 
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে 

ভামে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা, 

তানিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে! 

হে কৌরবকুলনাধ, তীক্ষ শরজালে 

চাছ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে, 

২৫ 

৩৫ 

৪8৫ 

€৪ 
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প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব 
অসহায় যবে তুমি, হায়, সিংহ-সম, 

আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে? 

-হে দয়া, কি হেতু, ম[তঃ, এ পাপ সংসারে 

মানব-হদয়ে তুমি কর গো বসতি ! 

কেন গববা কর্ণে তুমি কর্ণদান কর, 
রাজেন্দ্র? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে; 

তোম] সহ কুরুসৈম্যে দলিল একাকী 
মতহ্যদেশে ; আটিবে কি রাধেয় তাহারে ? 
হায়, বৃথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু 

পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্্র সিংহেরে ? 

সৃতপুত্র সখা তব? কি লজ্জা, নৃমণি, 
তুমি চন্দ্রবংশচুড়, ক্ষত্রবংশপতি ? 

জানি আমি ভীমবাহু ভীম্ম পিতামহ ; 

দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচাধ্য গুরু । 

ন্নেহপ্রবাহিণী কিন্ত এ দোহার বহে 

পাগুবসাগরে, কান্ত, কহিহ্ু তোমারে ! 

যদিও ন। হয় তাহ! ; তবুও কেমনে, 

হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে 1 

উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটা 

একাকী এ বীরঘ্বয়ে ! স্থজিল] কি তুমি, 

দাবাগ্নির রাপে, বিধি, জিফু ফাল্তুনিরে 

এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে? 

শুন, নাথ? নিদ্র/-আশে মুদি যদি কভু 

এ পোড়া নয়ন ছুটি ; দেখি মহাভয়ে 

শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে ! 

রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে 

গাণ্ডীব,-কোদণ্োত্তম। ইরম্মদ-তেঙ 

মর্্ভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে ! 

কাপে হিয়। ভাবি শুনি দেবদত্ত ধ্বনি ! 

৫৫ 
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গরজে বাযুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন! 

ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া 

কালাগ্রি। কি কব, দেব, কিরীটের আভা ? 

আহা, চন্দ্রকল যেন চন্দ্রচুড়-ভালে ! 

উজলিয়৷ দশ দিশ, কুরুসৈম্য-পানে 

ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌদিকে 

কুরুসৈম্য,_ তমঃ-পুঙ রবির দর্শনে 

যথ|! কিন্বা বিহঙ্মম হেরিলে অদূরে 

বজুনখ বাজে যথ! পালায় কুজনি 

ভীতচিত্ত ; মিলি আখি অমনি কাদিয়া! 

কি কব ভীমের কথা? মদকল-করী- 

সদৃশ উম্মদ দুষ্ট নিধন-লাধনে ! 

জবাযুগ-সম জাথি _ রক্তবর্ণ সদা। 

মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে, 
দগ্ধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথ| ! 

শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে 

ধরিল! দুরস্তে গর্ভে কুস্তী ঠাকুরাণী। 

কিন্ত যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে-_ 

সর্বব-আস্তকারী যিনি! ব্যাত্রী বুঝি দিল 

দুগ্ধ তুষ্টে! নর-নারী-ম্তন-হৃগ্ধ কড়ু 

পালে কি, কহ, ছে নাথ, হেন নর-যমে!? 

বাড়িতে লাগিল লিপি) তবুও কথিব 

কি কৃত্বপ্ণী, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে 

দেখিনু ;__বুঝিয়! দেখ, বিজ্ঞতম তুমি; 
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে 

এ কুক! গত রাত্রে বসি একাকিনী 

শয়নমন্দিরে তব--নিরানন্দ এবে-- 

কাদিঘু ! সহসা) নাথ, পৃরিল সৌরতে 

দশ দিশ; পূর্ণচন্দ্র“আভা জিনি অবস্তা 

উজ্জলিল চারি দিক্; দাসীর সম্মুখে 

৮৫ 
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্াড়াইল! দেববালা-_-অতুলা জগতে ! 
চমকি চরণধুগে নমি্থ সভয়ে | 

মুছিয়া নয়নজল, কহিল কাতরে 

বিধুমুখী,_“বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ, 

কেন তুমি কর আর? কেপারে খগ্ডাতে 

বিধির বাধন, হায়, এ ভবমগুলে ? 

ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র ।'- দেখি তরাসে, 
যত দুর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি ! 

বছিছে শোণিত-আোত প্রবাহিণীরূপে ; 

পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন 

চর্ণ বজ্র; হতগতি অশ্ব; রথাবলী 
ভগ্ন; শত শত শব! কেমনে বণিব 

কত যে দেখিন্ু, নাথ, সে কাল মশানে! 

দেখিনু রথীন্্র এক শরশয্যোপরি ! 

আর এক মহারঘী পতিত ভূতলে, 
কণে শূশ্যগুণ ধন ;-_দাডায়ে নিকটে, 
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক চ্ছেদিতে ! 
আর এক বীরবরে দেখিন্ু শয়নে 

ভূশষ্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি 
রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে 

আভাহীন ভানুদেব,__মহাশোকে যেন! 

অদূরে দেখিনু হুদ; সে হদের তীরে 
রাজরঘী একজন যান গড়াগড়ি 
ভগ্র-উরু 1 কীাদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়! ! 

কেন এ কুম্বপ্র, দেব, দেখাইলা মোরে ? 
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি ! 

পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরখী। 

কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চ জনে; 

তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; তোষ অভাগীরে ;-_ 
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি । 

ইতি শ্ীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভাহুমতীপত্রিক! মাম 
লগুষ সর্গ 
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অধম সর্গ 
জয়ন্্রথের প্রতি দুঃশলা 

[অন্ধরা্জ ধৃতরাষ্ট্রের ক্ঠ| দুঃশল। দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহ্যী। 

অভিমহুযর নিধনানন্তর পার্থ ষে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন, তচ্ছুবণে ছুঃশল| দেবী নিতান্ত 

ভীতা হইয়া নিয়ুলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন | ] 

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া! কপালে, 

হায়, কে কহিবে মোরে,-জ্ঞানশুন্য আমি ! 

শুন, নাথ, মনঃ দিয়! ;--মধ্যান্ে বসিমু 

অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্চয়ের মুখে 

শুনিতে রণের বার্তা। কহিল! মমতি__ ৫ 

(না জানি পূর্বের কথা? ছিম্থ অবরোধে 

প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিল! মুমতি 

সঞ্জয়,--“বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী 

মৃভদ্রোনন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ__ 

অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে! ১০ 

প্রাণপণে যোঝে যোধ? হেলায় নিবারে 

অন্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শুরকুলে 

অভিমন্যু !' নীরবিলা এতেক কহিয়া 

সঞ্জয়! নীরবে সবে রাজসভাতলে 

সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়]। ১৫ 

“দেখ, কুরুকুলনাথ,_ পুনঃ আরম্ভিল। 

দূরদশী,__ভিল দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ 

পালাইছে সপ্তরথী! নাদিছে ভৈরবে 
আজ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে ! 

পড়িছে অগণ্য রধী, পদাতিক-ত্রজ ; ২, 

গরজি মরিছে গজ বিষম গীড়নে ; 

সভয়ে হেসিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে, 
কাদিছেন পুত্র ভব দ্রোণগুরুপদে !-- 
মঞ্জিল কৌরব আজি আর্জুনির রণে!' 
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কাদিলা আক্ষেপে পিতা; কীদিয়া মুছিহু 
অশ্রুধারা। দৃরদরশাঁ আবার কহিলা 7 
গাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী, 

কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমুলে শুনি 
কোদগু-টংকার, প্রভূ! বাজিল নির্ধোষে 

ঘোর রণ! কোন রথী গুণ সহ কাটে 
ধনু; কেহ রথচড়, রথচক্র কেহ। 

কাটিয়৷ পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অন্ত্রাধাতে 
কবচ; মরল অশ্ব; মরিল সারথি ! 

রিক্তহত্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে 
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !”_- 

নীরবিয়া ক্ষণকাল, কিল] কাতরে 

পুনঃ দূরদরশা ;--“আহা ! চিররাহু-গ্রাসে 
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে ! 

অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ, 

আর্জনি! হঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রঘী, 

নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে! 
নিরানন্দে ধর্মরাজ চলিল] শিবিরে ।? 

হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা, 

কাদিল।; কাদিনু আমি। সহস] ত্যজিয়। 

আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে, 
কহিল! সভয়ে,--“উঠ, কুরুকুলপতি ! 

পৃজ কুলদেবে শীত্র জামাতার হেতু! 

ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্তুনি 
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্তীরে 

হনু ্ বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে 
খেচর; ভূচরকুল পালাইছে দুরে! 
ঝকঝকে দিব্য বর্ম; খেলিছে কিরীটে 

চপল1; কাপিছে ধর] থর খর থরে! 

পাু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাু-গগড আসে 
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আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে! 

মুহ্দুঃ ভীমবাহ টংকারিছে বামে 

কোদণড-ব্রন্গাগুত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া, 
কহিছে বীরেশ রোষে তৈরব নিনাদে ;-- 
“কোথা জয়দ্রথ এবে,_রোধিল যে বলে 

ব্যুহমুখ 1? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত; 
তুমি, হে বনৃধা, শুন; তুমি জলনিধি ; 

তুমি, স্বর্গ, শুন) তুমি, পাতাল, পাতালে ; 

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে 

আছ যত, শুন সবে! নাবিনাশি যদি 

কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি! 

অগ্রিকৃণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে, 
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে 1'-- 

অজ্ঞান হইয়া! আমি পিতৃপদতলে 

পড়িন্! যতনে মোরে আনিয়াছে হেখা-_ 

এই অস্তঃপুরে--চেড়ী পিতার আদেশে । 

কহ এ দাসীরে, নাথ; কহ সত্য করি; 

কি দোষে আবার দোষী জিষ্র সকাশে 

তুমি? পুর্ব্বকথা প্মরি চাহে কি দগ্ডিতে 
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ? কোথায় রোধিঙ্গে 

কোন্ ব্যুহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ? 

কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে ! 

কাপিছে এ পোড়া হিয়! খরথর করি! 

আধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে! 

নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূ্য মুখে ! 
কাল অজ্জাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে 

প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে 

ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ! 

কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্ভুনি রুষিলে? 

হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে কোন্ পাপদোষে 
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আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে 

তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিল! 
জোেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে ! 

 নার্দিল কাতরে শিবা; কুকুর কাদিল 

কোলাহলে ; শূন্/মার্গে গজ্জিল ভীষণে 
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিল! জনকে 

বিভ্ুর,--সমতি তাত ! “ত্যজ এ নন্বনে, 

কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি 

অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিল! পিতা 

সেকথা! ভূলিলা, হায়, মোহের ছলনে ! 

ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল! 

শরশয্যাগত ভীম্ম, বৃদ্ধ পিতামহ _ 

পৌরব-পন্কজ-রবি চির রাহ্ুগ্রাসে ! 

বীর্ধ্যাঙ্কুর অভিমন্ত্য হতজীব রপে! 

কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে? 

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিছরি ! 

ফেলি দুরে বর্ম, অসি, তৃণঃ ধন্থ, 

ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে । 

এস, নিশাযোগে দৌহে যাইব গোপনে 

যথায় সুন্দরী পুরী সিঙ্কুনদতীরে 

ছেরে নিজ প্রতিমুগ্তি বিমলসলিলে, 

হেরে হাসি স্থবদন। স্থববদন যথা 

দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে 

দোষী ভব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ড রী? 

চাছে কি হে অংশ তার! তব রাজ্য ধনে? 

তবে যদি কুরুরাজে ভাল বাস তুমিঃ 
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে, 

সমপ্রেমপাত্র তব কুস্তীপুত্র বলী। 

ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাওুপতি ! 

এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে, 
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কুটুন্ব উভয় তব 1--আর কি কছিব? 

কি তেদ হে ন্দছয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে? 

তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;-- 

পাপ অক্ষক্রীড়াশ্ফাদ কে পাতিল, কহ? 

কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা! !) ধরিয়া 

রজন্বলা ভ্রাতৃবধূ? দেখাইল তারে 
উরু? কাড়ি নিতে তার বসন চাহিল-_ 

উললিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি? 

ত্রাতার সুকীত্তি যত, জান ন! কি তুমি? 

লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী ! 

এস শীন্ত, গ্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি ! 

নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও 

দ্বমদ্দিরে বসি তুমি ! কে নাজানে, কহ, 

মহারথী রথীকুলে সিহ্কু-অধিপতি ? 

যুঝেছ অনেক যুদ্ধে; অনেক বধেছ 

রিপু; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে 

কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ? 
ক্ষত্রুকুল-রখা। তুমি। তবু নরযোনি; 
কিলাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ 

রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবষোনি-জয়ী ? 
কি করিল! আখগুল খাগডব দানে? 

কি করিল! চিত্রসেন গম্ধব্বাধিপতি ? 

কি করিল! লক্ষ রাজা স্বয়গ্বর কালে? 

প্মর, প্রভু! কি করিলা উত্তর গোগৃহে 

কুরুসৈগ্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে? 
এ কালাগি কৃণ্ডে কহ, কি সাধে পশিবে ? 

কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে? 
ভুলে যদি থাক মোরে, ভূল না নন্দনে, 

সিন্ধুপতি ? মণিভদ্রে ভূল না, নৃমণি। 

নিশার শিশির যখ পালয়ে মুকুলে 
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রসদানে ; পিতৃত্মেহ, হায় রে, শৈশবে 

শিশুর জীবন, নাথ, কহিম্ন তোমারে ! 

জানি আমি কহিতেছে আশ! তব কানে__ 

মায়াবিনী !--“দ্রোগ গুরু সেনাপতি এবে ! 

দেখ কর্ণ ধহুপ্ধরে ; অশ্বথ।মা শুরে ; 
কপাচার্ষ্যে ; দুর্ধেযাধনে-_ভীম গদাপাণি ! 

কাহারে ডরাও তুমি, সিন্কুদেশপতি ? 

কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে 

তোমায় ?--শুন না, নাথ, ও মেছিনী বাণী! 

হায়, মরীচিকা আশ! ভব-মরুভূমে ! 

মুদি আখি ভাব, দালী পড়ি পদতলে ; 

পদতলে মণিতদ্র কাদিছে নীরবে ! 

ছধ্মুবেশে রাজদ্বারে থাকিব ফাড়ায়ে 

নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিক1 সখী, 

লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসে! ছদ্মবেশে 

ন| কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব 

এ পাপ নগর ত্যজি সিন্কারাজালয়ে! 

কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !-- 

ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণুকুলে ! 

ইতি প্রীবীরাক্জনাকাব্যে ছুঃশলাপত্রিকা নাম 

অষ্টম সর্গ 
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শান্তনুর প্রতি জাহ্বী 

[জাহ্কবী দেবীর বিরছে রাজা শাস্তহ একাস্ত কাতর হইয়া! রাজ্যাদি পরিত্যাগ 
পূর্বাক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদ্াসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বন্দ অবতার 

দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্বে ভীম্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ংপ্রাপ্ত হইলে 

জাহবী দেবী নিয়লিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসম্নিধানে প্রেরণ 

করিয়াছিলেন। ] 

বৃথ! তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে, 

বৃথ! অশ্রুজল তব, অনর্গল বহ্ছি, 

মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি! 

ভূল ভূতপুর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথ! 

স্বপ্প-_নিদ্রাঅবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে ৫ 

এই হে উষধ মাত্র, কহিচু তোমারে ! 

হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি 

জাহ্বী। তবে যে কেন নরনারীরূপে 

কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে, 

কহি, শুন। খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে ১০ 
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিল! বন্দলে 

যে দিন, পড়িল তার! কাদি মোর পদে, 

করিয়! মিনতি স্ততি নিষ্কৃতির আশে । 

দিন বর--'মানবিনী ভাবে ভবতলে 

ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।' ১৫ 

বরিন্ু ভোমারে সাধে, নরবর তুমি, 

কৌরব ! উরসে তব ধরি উদরে 
অষ্ট শিশু,_-অষই্ট বন তারা, নরমণি 

ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ! 

কত যে পুণ্য ছে তব, দেখ ভাবি মনে! ২ 

সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধাচুম। 

অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে; 
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দেবনররূগী রত্তে গ্রহ যত্ে তুমি, 

রাজন্! জাহবীপুত্র দেবব্রত বলী 

উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;-- 

শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে, 

যথা আদ্দিপিতা৷ তব চন্দ্রচুড়-চুড়ে ! 
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি, 

তব হেতু । নিরথিয়৷ চন্দ্রমুখ, ভুল 

এ বিচ্ছেদে-ছুঃখ তুমি । অখিল জগতে, 

নাহি হেন গুণী আর, কহিহ্ন তোমারে ! 

মহচল-কুল-পতি হিমাচল যথ1) 

নদপতি সিম্ধুনদ ; বন কুলপতি 

খাণ্ডব; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী_ 

বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রে্ঠ ! আর কব কতা? 

আপনি বাগ.দেবী, দেব রস্না-আসনে 

আসীন! ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ; 

যমনম বল ভূজে! গহন বিপিনে 

যথা সর্ধ্বভুক বহি, ছুবর্বার সমরে ! 

তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি ! 

স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে 

পূর্ণশশী! যত দিন ছিহু তব গৃহে, 

পাইমু পরম শ্রীতি। কৃতজ্ঞতাপাশে 

বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে 

দিতেছি এ রত্ব আমি, গ্রহ, শাস্তমতি । 

পত্বীভাবে আর তুমি ভেবে! না৷ আমারে । 

অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে 

নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে ! 
তরুণ যৌবন তব ;--যাও ফিরি দেশে ;-7 

কাতর বিরছে তব হস্তিনা নগরী ! 

যাও ফিরি, নরবরঃ আন গৃছে বরি 

ররালী রাজেন্্রবালে। কর রাজ্য সুখে! 

৫৭ 
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পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে”- 

এই হে হারাজনীতি +__বাড়াও সতত 

সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে ! ৫৫ 

বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে। 

কালে। মহাযশ! পুত্র হবে তব সম, 

যশম্বি; প্রদীপ যথ| জ্বলে সমতেজে 

সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী ! 

কি কাজ অধিক কয়ে? পুর্ববকথা ভুলি, ৬০ 

করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, 

প্রণম সাষ্টা্গে, রাজা! শৈলেন্দ্রনন্দিনী 

রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গরঙ্গ| আশীষে তোমারে ! 

যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ, 

ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ। ভবধামে ! ৬৫ 

কহিবে ভারতজন,-_ধন্য ক্ষত্রকূলে 

শাত্তহূ, তনয় যার দেবব্রত রথী ! 

লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি 

হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অন্তরীক্ষে থাকি 

তব পুরে, তব সখে হইব হে সুখী, ৭০ 

তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি ! 

ইতি প্রীবীরাঙগনাকাব্যে জাহৃবীপত্রিক! নাম 

নবমঃ সর্গঃ| 
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পুরুরবার প্রতি উর্বশী 
[ চন্ত্রবংশীয় রাজ। পুরুরৰ! কোন সময়ে কেশী নামক টৈত্যের হস্ত হইতে উর্র্বশীকে 

উদ্ধার করেন। উর্বশী রাজার রূপলাবণো মোছিত হুইয়। তাহাকে এই নিয়লিখিত 

পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কৰি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ধশী নাষ ত্রোটক 

পাঠ কৰিলে, ইহার লবিশেব বৃত্বাস্ত জানিতে পারিবেন । ] 

্ব্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি! 

গত রাত্রে অভিনিন্থ দেব-নাট্যশালে 

লক্ষমীন্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী 

সাজিল মেনকা ; আমি আন্তোজা ইন্দিরা। 

কহিল। বারুণী,_-“দেখ নিরথি চৌদিকে, ৫ 

বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে ; 

বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি, 

কার প্রতি ধায় মনঃ?'_- গুরুশিক্ষা ভুলি, 

আপন মনের কথ দিয় উত্তরিহু-_ 

“রাজা পুরুরবা প্রতি !-_হাসিয়৷ কৌতুকে ১০ 

মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী মহ, আর দেব যত; 

চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে ! 

সরোষে ভরতখঝষি শাপ দিলা মোরে ! 

শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথ! 

মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে, ১৫ 
কছিব সে কথা আজি--কি কাজ শরমে ?-- 

কহিব সে কথা আজি তব পদধুগে! 

যখা বহে প্রবাহিণী বেগে সিস্কুনীরে, 

অবিরাম ; যথ! চাহে রবিচ্ছবি পানে 

স্থির আখি নূর্ধযমুখী ; ও চরণে রত ২০ 

এ মনঃ!--উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি! 

দুপা যদি কর, দেব, কহ শী, শুনি। 
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অমরা অগ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে 

কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরম্তিব 

তপঃ তপন্িনীবেশে, দিয়া জলার্জলি 

সংসারের সৃখে, শুর! যদি কৃপা কর, 
তাও কহ? যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে 

পির ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা 

নিকুণ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে? 

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে 

হেমকুটে ! এখনও বঙ্িয়া বিরলে 
ভাবি সে সকল কথ! ছিন্ন পড়ি রথে, 

হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে ! 
সহসা কাপিল গিরি! শুনিম্থ চমকি 

রথচক্রধবনি দুরে শতস্রোতঃ সম ! 

শুনিহু গম্ভীর নাদ-_“অরে রে দুর্মতি, 

মুহূর্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,-_ 
গ্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে! 

হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে! 

পাইন চেতন যবে, দেখিশ্তু সম্মুখে 

চিত্রলেখ! সঘী মহ ও রাপমাধুরী-_ 
দেবী মানবীর বাসা! উজ্জল দেখিনু 

দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে 
হেমকুট ছৈমকান্তি__রবিকরে যেন! 

রহিছু মুদিয়া আখি শরমে, নৃমণি ) 

কিন্ত এ মনের জাখি মীলিল হরষে, 
দিনাস্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি 

কমল! ভাসিল হিয়৷ আনন্দ-সলিলে ! 

চিত্রলেখ! পানে তুমি কহিলা চাহিয়া, 
“যখ। নিশা, ছে রূপসি, শশীর মিলনে 
তমোহীন1 ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা 
ছিন্ধূমপুঙ্জ-কায়া ) দেখ নিরখিয়া, 

৫ 
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এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে 

মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা 

হয়ে ক্ষণ, এইরাপে বহেন জাহ্নবী 

আবার প্রসাদে, শুভে !- আর যা! কহিলে, 

এখনে! পড়িলে মনে বাখানি, বৃমণি। 

রসিকতা । নরকুল ধন্য তব গুণে! 

এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পবান দেখি 

মন্বারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি 

পড়িলা যে শ্লেক, কবি, পড়ে কি ছে মনে? 

অিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে 

জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্বশী, 

হে মৃধাংশু-বংশ-চুড়ঃ তোমার সেগাথ]! 

মরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে, 

নররাজ ! কেনই বা ন| ভূলাবে, কহ 1-- 

স্বরপুর-চির*অরি অধীর বিক্রমে 

তোমার, বিক্রমার্দিত্য ! বিধাতার বরে, 

বজীর অধিক বীর্য তব রণস্থলে ! 

মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য হেরি ! 

তব রাপগুণে তবে কেন না মজিবে 

নুরবাল! 1 শুন, রাজা ! তব রাজবনে 

্বয়ন্বরবধূ-লতা! বরে সাধে যখ! 

রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে 

্বয়ন্বরবধূ-লত| ! রাপগুণাধীনা 
নারীকুল, নরশ্রেষ্, কি ভাবে কি দিবে__ 
বিধির বিধান এই, কহিম্থ তোমারে ! 

কঠোর তপশ্য! নর করি যদি লে 

স্বর্গভোগ) সর্ধব অগ্রে বাঞ্ে সে ভূপ্জিতে 

ষে স্থির-যৌবন-সুধা-_-অপিব তা পদে! 
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, বৃমণি। 

আসি তুমি কেন দৌহে প্রেমের বাজারে ! 
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উবর্বাধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে, 
উববাঁশ ! রাজন্য দাসী দিবে রাজপদে 

প্রজাভাবে নিত্য যত্বে । কি আর লিখিব 1 

বিষের উষধ বিষ,--শুনি লোকমুখে । 

মরিতেছিনু, নৃমণি, জলি কামবিষে, 

তেই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঝাষি, 

কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়! ! 

, দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, মুরপুর ছাড়ি 

পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা 

যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়েঃ_ 

নীলামুরাশির সহ মিশিতে আমোদে ! 

লিখিন্ন এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে 

নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পুজিয়াছি, প্রভু, 

কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসন । 

সুপ্রফুল্প ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে ! 

বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবগ-কুছরে 

আমার কছেন--তুই হবি ফলবতী।' 

এ সাহসে, মহেঘ!স, পাঠাই সকাশে 

পত্রিকা-বাহিক1 সখী চারু-চিত্রলেখা। 

থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আথি হয়ে 

উত্তরার্থে, পূর্থীনাথ !__নিবেদনমিতি ! 

ইতি প্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্বশীপত্রিক! নাম 

দশমঃ সর্গ:। 
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একাদশ সর্গ 
নীলধ্বজের প্রতি জন৷ 

[ মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,_পার্থ তাহাকে রণে 

হত করেন। রাজ নীলধবজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঘুখ হইয়] সন্ধি করাতে, 

ভ্রী জন! পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিয়লিখিত পত্রিকাঁধানি রাজসমীপে 

রণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্র্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ 

াস্ত অবগত হইতে পারিবেন । ] 

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাগ্ভ আজি; 

হেষে অশ্ব; গর্জে গজ; উড়িছে আকাশে 

রাজকেতু ; মুুমুহঃ হঙ্কারিছে মাতি 
রণমদে রাজসৈম্য ;-কিস্ত কোন্ হেতু? | 

সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে-_- ৫ 

প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতেঃ_ ণ 

নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাস্ুনির লোছে? 

এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি, 
মহাবাছ! যাও বেগে গজরাজ যথা 

যমদণ্ডসম শুগড আস্ফালি নিনাদে! ১০ 

টুট কিরীটার গবর্ব আজি রণস্থলে ! 

থণ্মুণ্ড তার আন শুল-দণ্ড-শিরে ! 

অন্যায় সমরে মুঢ় নাশিল বালকে; 

নাশ, মহেঘাস, তারে! ভূলিব এ জ্বালা, 

এ বিষম জ্বালা, দেব, ভূলিব সত্বরে ! ১? 

জন্মে মুত্তা ;-_ বিধাতার এ বিধি জগতে । 

ক্ষত্রকূল-রত্ব পুত্র প্রবীর স্মৃতি, 

সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে ব্বর্গধামে,_- 

কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল, 

ক্ষত্রধর্্ম, ক্ষত্রকর্্ম সাধ ভূজবলে। ৪ 

হায় পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে 

নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে! 



৬৪ মধুনৃদন-গরস্থাবলী 

উথলিছে বীণাধবনি! তব-সিংহামনে 

বসিছে পুত্রহা রিপু-মিত্রোত্ুম এবে! 

সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে ।-- 

কি লজ্জ|! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে? 

হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিনে, 

মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধবজ রথী 
যে দরুণ বিধি, রাঙ্জা, জাধারিল! আজি 
রাজা, হরি পুত্রধনে, হরিল| কি তিনি 

জ্ঞানতব1 তা না হলে, কহ মোরে, কেন 

এ পাষণ্ড পাওুরথী পার্থ তব পুরে 

অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে 

পরশ সে কর, যাহ! প্রবীরের লোহে 

লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্্ঘ এই কি নৃমণি? 

কোথা ধনু, কোথা তৃণ, কোথা চর্ম, অসি? 
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষতম শরে 

রণক্ষেত্রে, মিষটালাপে তুষিছ কি তুমি 
কর্ণ তার মভাতলে 1? কি কহিবে, কহ, 

যবে দেশ-দেশাস্তরে জনরব লবে, 

এ কাহিনী,--কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত! 

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিমূ, পৃজিছ 

পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;--এ কি ভ্রান্তি তব? 

হায়, ভোজবালা কুস্তী--কে ন জ্ঞানে তারে, 

ম্বৈরিণী1? তনয় তার জারজ অর্জনে 
(কি লজ্জা, ) কি গুণে তুমি পুজ, রাজরথি, 
নরনারায়ণ-জ্ঞানে 1 রে দারুণ বিধি, 
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে? 
একমাত্র পুন্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে. 
অকালে! আছিল মান,_তাও কি নাশিলি? 
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে ন$রী-- 

বেশ্টা-গর্ডে তার কি ছে জনমিল! আলি 
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বীরাঙ্গমা কাধ্য : একাদশ সর্গ 

হৃযীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে-_ 
কি পুরাণে--এ কাহিনী? ছেপায়ন ধাষি 
পাগুব-কীর্তন গান গায়েন সতত। 

সত্যবতীমুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে | 

ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা 

কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধুদ্ধয়ে 

; ধর্দ্মতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীয়ে, 
গ্রাহ কর তার কথা, কুলাচার্ধ্য তিনি, 

কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে 
পার্থরূপে গীতান্বর, কোথা পল্মালয়। 

ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী ! 
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে 
নলিনী! অপির সথী, রবির অধীনী, 

সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক! হাসি আসে মুখে, 

( হেন তঃখে ) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথ! ! 

লোক-মাতা রমা কি হে এজ্রষ্টা রমণী? 

জানি আমি কহে লোক রথীকৃল-পতি 

পার্থ । মিথ্যা! কথা, নাথ! বিবেচনা কর, 

তম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে ।-- 

ছদ্লাবেশে লক্ষ রাজে ছলিল হৃর্মাতি 

তবয়ন্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ, 

ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররঘী, 

সে সংগ্রামে? রাজদলে তেই সে জিতিল! 

দছিল খাণ্ডব হুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে । 

শিখণ্ডীর সহকারে কৃরুক্ষেত্র রণে 

পৌরব-গৌরব ভীগ্ম বৃ পিতামছে 
সংহারিল মছাপাপী! দ্রোপাচার্ধ্য গুরু, 
কি কুছলে নরাধম বধিল তাহারে, 

দেখ স্মরি? রমুদ্ধরা গ্রাসিলা সরোষে 

রখচক্র যরে, হায়? যবে বরক্মশাধো 
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মধুন্দন-গ্রন্থাবলী 

বিকল সময়ে, মরি, কর্ণ মহাষশাঃ, 

নাশিল বর্ধর তারে । কহ মোরে, শুনি, 

মহারথী গ্রথ। কি হে এই, মহারথি! 

আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে 

বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে 

নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে 

কিনাতুমি জান রাজা? কি কব তোমারে! 

জানিয়! শুনিয়া তবে কি ছলনে ভূল 

আত্মষ্লাঘ। মহারথি? হায়রে কিপাপে, 

রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি 

নতশির,-_হে বিধাতঃ!--পার্থের সমীপে! 

কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা! 

চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে? 

কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কত 

দাবানলে! কোকিলের কাকলী-লহরী 

উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে? 

তীরুতার সাধন] কি মানে বলবাহু? 

কিন্তু বৃখা এ গঞ্জনা। গুরুক্গন তুমি 

পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে । 

কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে 

পরাধীন! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে 

এ পোড়া মনের বাসা! ছ্রস্ত ফাল্গুনি 

(এ কৌন্তেয় ফোধে ধাতা স্জিল!.নাশিতে 

বিশ্বনুখ !) নিঃসন্তান করিল আমারে ! 

তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি 

তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে 

হার রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি 

বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে 
লিখিল! বিধাতা! যাহা, ফলিল স্ব কালে !-. 

ছা প্রবীন! এই হেতু ধরিছু কিতোরে, 
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বীরাঙ্গনা কাব্য ; একাদশ সর্গ 

দশ মাস দশ দিন নান! যত সয়ে, 

এ উদরে 1? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী 

তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা, 

এতাপ? আশার লত। তাই রে ছিড়িলি! 

হাপুত্র! শোধিলি কিরে তুই এইরূপে 

মাতৃধার 1 এই কিরে ছিল তোর মনে?-_ 
কেন বৃথা, পোড়া! আখি, বরষিস্ আজি 

বারিধার ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে? 

কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি 

বাক্য-স্ধারসে তোরে? পাগুবের শরে 

খণ্ড শিরে!মণি তোর ; বিবরে লুকায়ে, 

কাদি থেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি !-- 

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে 

নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি 

চলিল অভাগ! জনা পুত্রের উদ্দেশে 

ক্ত্র-কুলবাল। আমি; ক্ষত্র-কুল বধূ; 

কেমনে এ অপমান সব ধের্য্য ধরি? 

ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহুবীর জলে) 

দেখিব বিশ্যৃতি যদি কৃতাস্তনগরে 

লভি অস্তে! যাচিচির বিদায় ও পদে। 

ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি, 

নরেশ্বর, “কোথ। জনা 1” বলি ডাক যদি, 
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি “কোথা জনা?” বলি! 

ইতি শ্রীবীরাঙগনাকাব্যে জনাপত্রিক1 নাম 

একাদশ: সর্গ:। 
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গরিশিষ 
সরান! কাব্য ২১ খানি প্জিক!| বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছ! মধুহ্দনের ছিল, 

১১ খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিক! রচনায় হাত 

দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হুয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাঙলি নিয়ে 
মুদ্রিত হইল। 

রাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী 
জল্মান্ধ নৃমণি! তুমি, এ বারতা! পেয়ে 

দৃতমুখে, অন্ধা হ'লে! গাদ্ধারী কিন্বুরী 
আজি হ'তে। পতি তুমি; কিসাধে ভূঞ্জিব 

সে মুখ, যে স্থখভোগে বঞ্চিল! বিধাতা 

তোমারে, হে প্রাণেশ্বর। আনিতেছে দাসী 

কাপড়, ভাজিয়! তাহে, সাত বার বেড়ি 

অদ্ধিব এ চক্ষু ছুটি কঠিন বন্ধনে, 
তেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল, 
লিখি! বিধি যা ভালে- আক্ষেপ না করি; 

করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্রালিকা, 

যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে ? 

দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে । 

রী ঞঁ ষ্ঁ ও 

আর না হেরিবে কতু দেব বিভাবম্থ 

তব বিভারাশি দাসী এ ভবমগ্ডলে। 

তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি, 
চারু চন্দ্র; তারাশ্বৃন্ন তোমরা গে! সযে। 

আর ন! হেরিব কতু সখীদলে মিলি 

প্রদোষে তোম৷ সকলে, রশ্মিবিদ্ব যেন 

অন্বরসাগরে, কিন্ত স্থিরকাস্তি ) যবে 

বছেন মলয়ানিল গন বিপিনে 

বান্ুকির কণারূপ পর্যযঙে সুন্দরী-. . 

বনুদ্ধরা, যান নিদ্রা! নিঃশ্বাস সৌরতে। 
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হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু 
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা ) 
হে নদ, পবনশ্রিয়া, শ্বগন্ধের সহ 
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন, 
হে উৎস গিরি-ছুহিতা জননী মা তুমি; 
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দালীরে। 

গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলে! আজি। 

আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী 
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুম্মকুল, 

ছিন্ু তোমাদের সথী, ছিন্ন লে৷ ভগিনী, 

আজি ন্েহহীন হয়ে ছাড়িম্ব সবারে ; 

ন্মেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কিপারি 

তোম। সবে? শ্বৃতিশত্তি যত দিন রবে 

এ দেছে, ম্মরিব আমি তোমা সবাকারে। 

অনিরুদ্ধের প্রতি উষা 

বাণ-পুর!ধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী 
উষা, কৃতাঞ্লিপুটে নমে তব পদে, 

বর ! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী-- 

দেখ! যদি দেহ, দেব, কছিবে বিরলে । 

প্রাণের রহস্যকথ! প্রাণের ঈশ্বরে ! 

অকৃল পাথারে নাথ, চিরদিন ভামি 
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি 

দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে ! 
কি কহিন্থ ? ক্ষম দেব, বিবশ! এ দাসী 

হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী, 
ছেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে 

চিরবাঞ্থ। ; চাত্বকিনী কৃতুকিনী বখা 
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মেধের নুশ্াম মুগ্তি হেরি শৃগ্কপথে। 
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে, 

আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে । 

দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে, 
গাইছে মধুর গীত, মিলি তার! সবে 

বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র । উষার হাদয়ে 
আশালত! আজি উষ। রোপিবে কৌতুকে 

শুন এবে কহি দেব, অপুর্ব্ব কাহিনী । 

যযাতির প্রতি শম্িষ্ঠা 

দৈত্যকূল-রাজবালা শন্গিষ্ঠা সুন্বরী 
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা 

তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল, 
ভবন্ুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি। 

দাবানলে দর্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা 

কুরঙ্গী সাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে, 

না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে । 
হে রাজন! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে 

চলিল শন্মিষ্ঠ।-দালী কোথায় কে জানে 
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে র়েখ তুমি। 
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল 

আচল, বুঝিয়৷ তবু দেখ প্রাণপততি, 

কে তুমি, কে আগি নাথ, কি হেতু আইন্গ 
দাসীরূপে তব গৃছে রাজবাল! আমি? 

কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সনে, 

দৈত্যকুল-রাজবালা৷ আমি দাসীরপে। 
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নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী 
আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে 

কাদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে। 

না পশে এ দেশে নাথ, কবিকররাশি, 

না শোভেন স্ৃধানিধি শৃধাংশু বিতরি ; 

স্থিরগ্রত! ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রাগী । 
বিভা, জন্মি রতুজালে উজলয়ে পুরী । 

তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা] ছুঃখিনী। 

বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি 

নয়নের মণি তার পাদপল্ন তব। 

ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে 

কছিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী, 

“যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে _ 
দেখ ফাড়াইয়! ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে 
যাও সিদ্কুতীরে আজি ।” হায়! নাজানিহ 

হইনু বৈকৃণঠচ্যুত ছুর্্বাসার রোষে । 

চ 

নলের প্রতি দময়ন্তী 

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে 

পুজিল রাজীব-পদ তব যে কিন্করী, 
নরেজ্জ, বিজন বনে অদ্ধ বস্ত্রাবৃতা 

ত্যজিলে ভুমি হে যারে, না জানি কি দোষে, 

নমে সে বৈদরাঁ আঙ্জি তোমার চরণে। 

খর ৩০০০০ পানু 
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বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী 

যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রাঙ্ধে। 
এই সম্পর্কে ভূমিকায় উদ্ধত মধুুদনের পত্র দ্রষ্টব্য । 

৭|। মদকল-মততার জন্য যধুর অন্ফুট শব্বকারী। 

২২। প্রফুল্িত-প্রফুল্ল ( মধুদনের প্রয়োগ )। 

৩৩। মধু--বসন্ভত। 

&৩। শিলীমুখ-ভ্রমর | 

৬২। গীতিকা_-গান, ছঙ্দোবন্ধ লিপি। 
৮৫| অন্তরিত- অন্তর্গত, মনোগত। 

১১৪। দ্বিরদ--দুইটি দাত যাহার, হন্তী। 

১২৬। অমূল--অমূলা। 

১৩৮। কলাধরে- চন্দ্র । 

১৬৯। পরাণ-_"্পরাণে সঙ্গত প্রয়োগ হইত। 
১৬০। চর-দৃত, এখানে পত্রবাহক। 

২৬। ধিকৃ, বৃথা চিন্তা, তোরে--হে বৃথা চিন্ত্া। তোরে ধিকৃ। 

৪৯ মৃগমদে--কন্তরাকে। 

&২। যধুরে-_মধুকে, বমস্তকে। 

৬*। মুরজ-_মৃদঙ্গ | 

তুম্বকী_একতার!। 
৮৯| অবচয়ি-_চয়ন করিয়া । 

৪৮ বালে--বাঁলককে। 

&২। কাল নাগ-_যমস্ৃশ অর্থাৎ ভীষণ সর্প। 
881 জলাসার--জলধারা, বৃ্টিধারা। 
৭২। বরগুগ্রমালা-_সুন্বর কুঁচের মালা। 

৭৩। গীত ধড়া-_গীত বসন। 
9৪ ধবজবজজাতুশ- ধবত। বন ও অদশ চিচ্চ, বিষু্টর চরণের চিষ্ঠ। 
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শিখণ্ডি ( সন্বোধনে ) _শিখণ্তী, ময়ূর | 
শিখণ--ময়ূরপুচ্ছ। 
মণ্ডে-মণ্ডিত করে। 

বৈনতেয়-_বিনতানশ্দন, গরুড় | 

পুরনারী-ব্রজ-_-পুরনারীগণ। 

গায়কী-_-গায়িকা ( মধুস্দনের প্রয়োগ )। 
ঝাঝরি-_কাসর-জাতীয় বাগ্বিশেষ। 

পথী-_পথিক (মধুসূদনের প্রয়োগ )। 
বিতংস-_পাখী ইত্যাদি ধরিবার ফাদ, জাল বা রজ্জব 

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে--তরতকে, পিতা মাতা বর্তমান থাকিতেও 
দুর্ভাগ্য তরত মাতৃপিতৃহীনের তুলা । 
মঞ্জুকেশি ( সন্বোধনে )-_সুকেশী। 

বঞ্জুল--বেত। 

মঞ্ডুলে- কুঞ্জে। প্বঞগুলে-মঞ্ুলে” পাঠ সঙ্গত | 
তীমখণ্ড।--ভীষণ থাড়া। | ” 

মণিযোনি-মণির উৎপতিস্থল। 

কামরূপা-_স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারিণী | 

মাঝ-_মেঝে। 

সম-যোগা। 

দিবে সর্গে। 

বৈদভাঁর--বিদর্ভরাজকন্যার, দময়স্তীর | 

বাহন-ধাহার*"তার আমি-মেঘকুলপতি যে ইন্দ্রের বাহন, আমি 

তাহার পুত্রবধূ । 

আধা--অন্ধা। 

কামদ1--অভীষটদাত্রী। 

কামধুকে -কামদাত্রী অর্থাৎ অতীফদান্ত্রী অমরাবতীকে | 
মহেম্বাল-_মহাধনূর্ধার | 

ভ্রাতৃ-ত্রয়ে-ভ্রাত! চারি জনকে হওয়া উচিত ছিল। 

প্রহরী-_প্রহরণধারী। 

নীরবৃন্দ__“নীরবিন্দু” হওয়] উচিত ছিল। 
ক্ষম। দেহ-ক্ষাত্ত হও। 

আনায়--জাল। 

রাধেয়_রাধাপুত্র, কর্ণ। 
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মধনূদন গ্রস্থাবলী 
হৃতপুন্র--সারধিপুত্র, কর্ণ 
জিষণু-বিজয়ী, অর্জুন । 
বাযুগ্র ধবজে-_-অর্জুনের রথে বায়ুজের (বারুপুত্র হুর) মৃত্তি অহবিত 
বলিয়! বাযুজ ধবতে, কপিধ্বজ রথে। 
উন্মদ__মত্ত। 

মশান--শ্াশান শকের অপভ্রংশ | 

কেন এ কু্বপ্র, দেবঃ--“কেন এ কুষপ্নু দেব” হওয়া উচিত। 

দুরদর্শী__হস্তিনায় বিয়া কুরুক্ষেব্র-সমরাঙ্গণ দেখিতেছিলেন যিনি, 
সঞ্জয়। 
পাড-গণ্ড ' কোপে--হে নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে (কুরুরা তো 

বটেই, এমন কি ) পাগুবেরাও আরাসে পারু-গণ্ড। 

ূর্ববকথা- জয়দ্্রথ কর্তৃক দৌপদীহরণের কথা। 
পৌরব-পঙ্বজ-রবি_পৌরবরূপ পদ্মসমূহের রবি, ভীল্ম। 
বীধ্যান্কুর__যাহার বীরত্ব স্কুটনোনুখ । 
মণিতদ্রে-_পুত্র দুরথে ( কবিকল্পিত নাম)। 

সাধে- ইচ্ছায় । 
সরোরুহ--পন্ম। 
অন্তোজা__জলজ।, সমুদ্র হইতে উখ্িত| লক্ষ্মী । 

মীলিল__উম্মীলিল, মেলিল। 

কমলাকান্তে-_(মুদ্রাকর-প্রমাদ ) কমল কান্তে স্নর্ষে: ॥ 
রিচযমাম- সংযুক্ত, | 
প্রলাদে-হর্ধে, আনন্দে । 

উব্বাঁধামে- পৃথিবীধামে। 

হেষেস্হেষে ( মধুক্থদনের প্রয়োগ )। 

প্রতিবিধিংসিতে--গ্রতিবিধান করিতে । 

চর্শ--ঢাল। 



না 
মাইকেল মধুন্থদন দত 

[ ১৮৬১ খাবে প্রথম প্রকাশিত ] 

সম্পাদক £ 

বরজন্্রনাথ বান্দযাপাধ্যায় 

সজনীকান্ত দাস 

বস্থীয়-সাতিতাপপ্িষৎ 

২৪৩1১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 

কলিকা তা-৭*০০০৬ 

১ 



প্রকাশক 

্রশ্রীমদনমোহন কুমার 
সম্পাদক 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 

প্রথম সংস্করণ--অগ্রচথায়ণ, ১৩৪৭ 

দ্বিতীয় সংস্করণ-- ভাদ্র, ১৩৫, 
তৃতীয় মুদ্রণ- বৈশাখ, ১৩৮৪ 

মূল্য--তিন টাকা 

মুদ্রাকর £ 

শ্ীনেপালচন্দ্র ঘোষ 

বঙগবাণী গ্রি্টার্স 
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, 

কলিকাতা-৭****৬ ] 



ভূমিকা 
কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহুবিধ নৃতন পদ্ধতির প্রবর্তক, 

'ব্রজ্াঙ্গন৷ কাব্যের রচনা-রীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নূতন; এগুলি সুরে 

গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি- 

গানও নয়। মধুতুদন স্বয়ং এগুলিকে 0৫5 আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাঁর মত মধুসুদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতিকবিতারও 

জন্মদাতা । তাহার স্থ্টি-প্রতিভার অবিসম্বাদিত প্রাধাগ্ত এই সকল নৃতন 

রীতির উপর স্থাপিত । 

বন মহাজন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়। কাৰ্য রচনা! করিয়াছেন । 

বাংলা-সাহিত্যের আদিমতম ঘুগ হইতে আজ পর্যন্ত কাব্যকারগণ এই 

লোভনীয় বিষয়ের মায়! ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবি 

মধুন্থদনও রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়। কাব্য-রচনার সুযোগ পরিত্যাগ করেন 

নাই। তিনি বিচিত্র ছন্দে রাধা-বিরহের গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহার 

মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির সহিত গরমিল অথবা ইউরোগীয় ভাবের ছায়া 

দেখিয়াছেন, কিন্ত আসলে এই কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে যে একটি 

ভাঁবোম্বত্ত বাঙালী কবি-চিত্বের সংস্পর্শ আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার 

উপায় নাই। সব্র্ধাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, মধুস্থ্দন যখন সগ্-আবি্ৃত 

অসিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখনই এই সঙ্গীতমুখর মিল-বছল 

কাবাটি রচিত হইয়াছে। কাঁব্য বা বিষয়ের বৈচিত্র্য-বিচার আমাদের এই 

ভূমিকাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাহার জীবনী ও পত্রাবলী হইতে এই পুত্তক- 

রচনার কাহিনী যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ 

হইল। 

অনিত্র ছন্দে গ্তিলোত্বমাসস্ভব কাব্য' রচনার সময়ে মধুসদ্ন সম্ভবতঃ 

মুখ বদলাইবার জন্যই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি 

এই কালে নিধু গুপ্ত, রাম বন্দু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গ্ীতি-কাব্য ও জয়দেব- 

বিষ্ভাপতির পদাবলী বিশেষভাবে আলোচন। করিতেছিলেন। ১৮৬৭ 



* মধুসৃদন-গ্রন্থাবলী 

গ্্টাবের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণ বন্থুকে লিখিত একটি প্র 

আছে ৫ 

1. 921099 60৪ 0082106 10700861020 ০0 205 “মেথনাদ”--০] 
[0088 661] 106 1086 5০00. 61710 0116, 4 10160010919) ৪ £০০৫. 1009 

01 0068) 2088 01020010090 16 10860160908. 73 6091০, [0086 

ছি ৪218]] 010216 01 0098 10] 608 02888, [179 &:৪ ৪1] 80006 1000: 

016 78008 900 179? বিরহ । ০০ 91781] 11979 & 00] 88 80010 ৪৪ 0116 

09০০৮ 18 ০5% 01 6106 10:998. | 

[ আমার “মেঘনাদে”র প্রন্তাবনা-অংশ পাঠাইতেছি--তোমার কেমন লাগে 

অবশ জানাইবে। কবিত। সম্বদ্ধে ভাল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এখানকার একজন বন্ধু 
ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ভাল কথা, গীতি-কবিতাঁর একটি ছোট পুস্তক 

ছাঁপিতে দিয়াছি; আমাদের চি্পপুরাতন রাধা ঠাকুরাণী ও তাহার বিরহ লইয়া ইহা 

লিখিত। বইটি ছাপাখানার কবল হইতে মুক্ত হইলেই তোদাকে এক খণ্ড পাঠাইব.] 

এ বংসরের জুলাই [1] মাসে রাজনায়ায়ণকে লিখিত আর একটি পত্রে 

মধুনদন বলিতেছেন ৫ 

93 606 9 রাধার বিরহ 19 10 659 10988, 99226170ঘা ০0: 061307 

1 1961 1)801:7810, 60 101)1181) 16, 886 0856] 60 00 দা161) 1310509. 

[ আর এক কথা, রাধার বিরহ ছাপা হইতেছে। কেন জানি না,বইটি প্রকাশ 
করিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে। মিত্রচ্ছন্দের ব্যাপারে আমি কেন থাকি 1] 

ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, 'ব্রজজাজনা কাব্য মধুস্দন অন্তরের 
আবেগেই লিখিয়াছিগেন। নৃতন পরীক্ষার জন্য নয়। লিখিয়া তাহার 
লজ্জ।বোধ হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি সন্ধন্ধে তাঁহার বিশেষ মমতা 

যে ছিল) এরূপও. মনে হয় নাঃ যদিও ইহার কিছু দিন পরেই তিণি 

রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন-_ 

78৮৪ ০০ £8091590 & 00] 016 0688 (73781816806 )1 

2৬) সায় 0090 &:৪ 5০0. ৪11906? 90106 19110ঘ8 109: [86678 60 196 

80010808660 181) 61)600. 

[গীতিকবিতাগুলির (ব্রজাঙ্গনার) এক খণ্ড €তামার ছাতে পৌছিয়াছে কি? 
দোহাই তোমার, পাইয়া থাকিলে সে সন্বদ্ধে নীরঘ থাকিও না। এখানকায় কেহ 
ফেছ উহা পড়য়৷ মোছিত হইয়। গিয়াছে একপ ভাব দ্বেখাইডেছে। ] 



ব্রজাঙ্গনা কাব্য : ভূমিকা 1/, 

ইহাতে আগ্রহের অপেক্ষা কোতুক বেশি । ১৮৬১ গ্রীষ্টাকের ২৯ আগ 
তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত ) এই মনোভাব স্পঠ্তর 

হইয়। উঠিয়াছে £_ 

[ 0108 5০৮. 89 18610610010. 60 9:08 61১9 1000: 180 ০1 73:81. 

0০০07100901 ডা10920 5০00 ৪18 0০0 60 2980. 1)096155 198%০ 88106 ৪]] 

19116109908 19188, 13881098) 1/78 1901181৪100 ৪001) & 1080. 00812 

8169: 81], 16919 1180. & [3870৮ 11109 ০০৮ 1001001)19 881৮8066700 

60০ 10981001708, ৪109 ছ০০10 19859 19991) & 591: 010979006 01791780691, 

[61৪ 6106 5116 100911186100 01 10996886928 6098 1083 10910690. 176 11) 

9৪001) 0010028, 

[ মনে হইতেছে, ব্রঙ্জের অন] বেচারাকে তুমি উপেক্ষাই করিয়াছ। হায় 
হতভাগ্য ! কবিতা-পাঠের সময় ধর্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তা 

ছাড়া, শ্রীমতী রাধা মোটের উপর তেমন মন্দ লোক নন। যদি স্থুরু হইতে, এই 

অর্ধনের মত একজন চারণ তাহার জুটিত, তাহ হইলে তাহার চরিত্র ভিন্নব্ষপ 

দেখিতে পাইতে । তথাকথিত কবিদের দুষ্ট কল্পনাই তাঁহাকে এরূপ রঙে চিত্রিত 

কররয়াছে। ] | | 

এই পত্র হইতেই বুঝা যায়, মধুস্দণ ব্রজাঙ্গনা বলিতে রাধাকেই 
বুঝিয়াছেন। 'ত্রজ্জাঙ্গন। কাব্)' রাঁধা-বিরহের কাব্য। 

ব্রজাঙ্গনার প্রকাশ সম্বন্ধে মধুস্দনের চিঠিতে নিম্নপিখিত মস্তব্যটুকু মাত্র 
পাওয়া যায়। এই পঙ্জ্রটিও রাজনারায়ণ বন্থুকে লিখিত। 

[18 40998৮ ৪79 0৮৮, &00. ] 11958 £90068694 [381)00 13811091760- 

0861) [00688 (৪ ০০-:91181010196 01 ০০1৪) 100 18 69 0290071960 01 

80৪ ০০০0-0181)8১ 60 ৪900 9০০ & ০005. 

[ গীতিকবিতাগ্ুলি প্রকাশিত হইয়াছে । - এই পুত্তকের স্বত্বাধিকারী বাবু 
বৈকু্ঠনাথ দত্তক (তোমার সমধন্মী) ইহার এক থণ্ড তোমার কাছে পাঠাইবার 
জন্ত অনুরোধ করিয়াছি। ] 

এই বৈকুগ্ঠনাথ দত্ত সম্বন্ধে খবর “জ্যোতিরিজ্রনাথের ০০০০ 
আছে। তিনি বলিতেছেন £-- 

মাইকেল মধু্দন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহদয় ব্যক্তি ভি তাহার একট? 
ঘন] বলিতেছি। বৈকুঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অন্থুগত 
লোক ছিলেন। তিনি সর্বদাই তীর টাকে হাতে বুলাইতেন এবং ব্যবস! সববনধীয় 
নানাবিধ মতলব আটিতেন। কিন্ধু কোন ব্যবপায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন 
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নাই। যে কাষেই তিনি হস্তক্ষপ করিয়াছেন তাাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। 
কিন্ত এ দিকে তিনি একজন গ্রকূত কাবায়দিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাই- 
কেলের নিকট হইতে “ব্রঙ্জাঙ্জনা” কাব্যের পাওুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি 

মাইকেলের অতিশয় অস্থুরক্ত হইয়া পড়েন “ব্রজাজনা” পড়িয়। তিনি মুর্ধ হইয়া 

গিয়াছিজেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া--“ব্জাঙগনা”র সমস্ত স্বত্ব 
(6০০528$) সেই পাওুলিপি অবস্থাতেই বৈকুবাঁবুকে দান করেন। পৈকুষ্ঠবাবু 

নিজ-ব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন |-- পৃ. ৬৭-৬৮। 

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তকে একটি “বিজ্ঞাপন” লিখিয়া- 
ছিলেন। এই বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৮ আঁষাঁঢ়। ১২৬৮; অর্থাং ১৮৬১ 

ীষ্টাবের জুলাই মাঁসের মাঝামাঝি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ-_ 
বরজাঙ্গন! কাঁব্য। / কবিবর শ্রীঘুক্ত মাইকেল মধুকদন দত / গ্রণীত। / গোপী- 

ভর্ত,বিরহবিধুর1--” / উন্মত্বেব-_” পদাঞ্কদৃত। / শ্রী আর্, এম্.বন্থ কোম্পানী 

কর্তৃক / গ্রকাশিত। / কলিকাতা সুচাকু যন্ত্রে ্রীলালচাদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী / 
কর্তৃক বাছির মৃজাপুর ১৩ সথ্যক / ভবনে মু্রিত। / ১৮৬১। / 

প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন”টিও হুবহু উদ্ধৃত হইল-.- 
বিজ্ঞাপন । 

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুন্দন ?তজ মহাশয়ের কাব্যাদি রচন] করিবার ষে 

প্রকার অদ্ভুতশক্তি, তাহা ততপ্রণীত অতান্পকাল-সভভূত “শশ্দিষ্ঠা,” “পন্মাবতী* ও 

“কৃষণকুমারী” নাটক, “একেই কি বলে সভ্যত। 1”, “বুড় সালিকের ঘাড়ে রোযা, 
অস্রিত্রাক্গর “তিলোতমীভ্তব” এবং “মেঘনা্বধ কাব্য” প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান 

করিতেছে; আমি তাহার কি বর্ন করিব? তিনি শেষোক্ত ছুই খানি গ্রস্থ রচনা 

করিয়া! যে বাঙ্গলা ভাষ।য় একটি নৃতন ঝাঁব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা 
অবশ্থই শ্বীকার করিতে হইবেক। 

তাহার অগিদ্রাক্ষর কবি? রচনাঁতে যাঁদৃশ অঙ্গ্রাগ খিতাক্ষরে কিছু সেরূপ 

নাই বটে) ভথাপে তিনি যে €ণালটতে এই কুদ্র কাব্যখানি রচন। করিয়াছেন, 
ইহাতে তাহার মিআমিজ উভয়1তুক্ অঙ্গরেই তভ্রচনার ক্ষমতা গ্রতিপন্ন করিতেছে। 

শ্রীকষ্ের লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম গ্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার 

কাব্য রচন। করিয়া! গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঁজলা ভাষায় এরূপ নৃতন ছন্দ 
ও স্মধুর নবভাব পরিপুরিত কবিতা এ পর্য্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়। 
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সদহদয় কবিবর দতজ মহোদয় স্বীয় ব্দাক্ততা ও ওণার্ধাগুণে এই থরন্থ খানির 
্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এক কালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তপীল্ব 
দাতৃত্ব ও মহত্বগ্তণ কীর্তনপূর্বক তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা শ্বীকাঁর করত কবরডাা 
স্থিত শ্রীযুক্ত আর. এম. বন্থ কোম্পানী দ্বার! এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিলাম। 

আপাততঃ এই গ্রন্থ খানির “বিরহ” বিষয্নটি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে 
প্রকাশিত হইল) ঘি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে স্থমধুরভাঁধিহ-. 
রূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রস্থকারের শ্রম সাঁফল্য এবং প্রকা- 
শকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎম্থক চিত্তে শ্রীননদের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
বৃকভা নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সন্মিলন, সভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গাস্তর হইতে 
সর্গাস্তরে প্রকটনপূর্বব ব্রজাঙ্গনকে সর্ববাঙগসৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্তুবান্ হইব ইতি। 

কলিকাতা 
২৮ আষাঢ় ১২৬৮। শ্রবৈকুঠনাথ দত্ত 

গুনশ্চঃ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য থে রাঁজ নিয়ম প্রচলিত আছে সেই 
নিয়মানুমারে এই গ্রন্থ খানি রেজেষ্টরী করিল!ম | 

“অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অন্নুরাগ” সত্বেও মধুন্ুদন এই ছন্দোবদ্ধ 
গাথাগুলি রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। 
গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত 
(নানা ছন্দের সংমিশ্রণে ) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য 
ফাদ্দিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ষের ১৪ জুঙ্গাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ 
বন্ুকে লিখিয়াছিলেন £-- 

[10879 00809 00 এ 20100 60 16 (099০ ড016069 1) 6:99 
81107 1029028 10 131801-5989) 800 6১9০ ৫০ ৪323961)100 10 1005709 ) 
9০০৪ 100৭ ]ু 80 82128 63 10001৫8 পঞ্গার &০3 ধিপণী ০০৮০৪. ০ 
1 000810 80 00086008 & ৪0৪০৯ 1119 609 [81190 0608৮০13108 ৪0৭ 
ভা189 & 02086100819 10 10),,, 

[ ভগবান্ ষঁ। বিরূপ না হন, অমিত্রচ্ছন্দে তিনটি ছোট কবিতা এবং পরে 
মিচ্ছন্দে কিছু 'লখিতে মন করিয়াছি) তোমাদের উপর পয়ার ও ভ্রিপণীর 
বোঝ। চাপাইব, এরূপ কল্পনা করিও না। ইতালীয় অট্রাভ| রিমার আদর্শে ছদ্দ- 
স্ত্ক হৃষি করিয়। ভাহাতেই একটি প্রেমে গর লি।ধতে চাই |] 
এই কার্য যে তিনি নিজের অভিপ্রায়ান্ুযা়ী করিয়া যাইতে 

পারিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট লিখিত পরবস্তাঁ চিঠিতেই তাছার 
প্রমাণ আছে ২. 
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0088, 800 029 11811 01 8 7981 10010 00910 1 41] 10 6109 00089 01 
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[বন্ধু, দেখিতেছ ত--একটি বিয়োগাস্ত নাটক, একটি গীতিকৰিতা-সংগ্রহ এবং 

থাটি মহাকাবে)র আধখানা--সমস্তই এক বছরে ! এক বছর কেন) ছয় মাসে !] 

প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে? এই কাব্যের অন্যান্ত সর্গ প্রকাশের 

উল্লেখ আছে। মধুন্দন রাধা-বিরহ আরও খানিকটা লিখিতে আন্ত 
করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়। তিনটি স্তংকের বেশী তিনি অগ্রদর হইতে 
পারেন নাই। এই অংশও আম] গ্রন্থশৈষে সংযোজন করিলাম। 

মধুন্দনের জীবিতকালে '্রজাঙ্গনা কাব্যের দুইটি, দংস্করণ হইয়াছিল। 

গাঠতেদ গ্রন্থণেষে ডরষ্টব্য। 

দুরূহ শব্ধ ও বাক্যাংশের অর্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য 
“পরিশিষ্টে? প্রদত্ত হইল। 



ব্রজার্জন। কাব্য 

[ ১৮৬৪ থ্রীষ্টাবে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 





তর্াক্গন| কাৰ্য 
প্রথম সর্গ 

[বিরহ] 

১ 

বংশী বনি 

৯ 

নাচিছে কদন্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে, 

রাধিকারমণ ! 
চঙ্গ, সখি, ত্বর1 করি, দেখিগে গ্রাণের হরি 

ব্রজের রতন 
চাভকী আমি স্বজনি শুনি জলধর-ধ্বনি 

কেমনে ধেরজ ধরি থাকি লো এখন? 
যাক্ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কুল 

চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ | 

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে, 
কমল কাননে। 
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কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে, 

বঞ্চিয়! রমণে ? ূ 

যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে-- 

মদন রাজার বিধি লঙ্বিব কেমনে? 

যদি অবহেল। করি, রুষিবে শহ্বর-অরি; 

কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভূবনে | 

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়! মন, রে, 

মুরারির বাঁশী ! 

সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ। মোর কানে-_ 

আমি শ্যাম-দাসী। 

জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে 7 
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাসি? 

সৌদামিনী ঘন সনে, . জমে লদানন্দ মনে ১ 

রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ? 

ফুটিছে কুমুমকুল মণ্চু কুগ্চবনে, রে, 

যথা গুণমণি ! 
ছেরি মোর শ্যাম্ঠ।দ, লীরিতের ফুল-ফাদ, 

পাতে লো ধরণী ! 

কি লজ্জা! হাধিকৃতারে,  ছয়খতু বরেষারে, 

আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ? 
চল, সখি শী যাই, পাছে মাধবে হরাই,_. 

মণিহারা ফণিনী কি ৰাচে জো জনি? 



ব্রজজাঙ্গনা কাবা 

৫ 

সাগর উদ্দেশ্টে নদী জমে দেশে দেশে, রে, 

অবিরাম গতি )- 

গগনে উদিলে শশী, হানি যেন পড়ে খসি, 

নিশি রূপবতী; 

আমার প্রেম-সাগর। দুয়ারে মোর নাগর, 

তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক এ কুমতি। 

আমার নুধাংশ নিধি__ দিয়াছে আমায় বিধি-- 

বিরহ আধারে আমি ? ধিক এযুকতি ! 

৬ঙ 

নাচিছে কদণ্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে, 
রাধিকারমণ| 

চল, সখি, ত্বর1 করি, দেখিগে প্রাণের হরি, 
গোকুল রতন! 

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে, 

যাও যথা ডাকে তোমা! শ্রীমধুসদন ! 
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল, 

কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন। 

২ 

ভতজধর 

১ 

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে ! 

সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ খন 
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে ! 
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ইল্স-চাঁপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি, 
শোভিতেছে কামকেতু- খচিত রতনে ! 

হু 

লাজে বুজি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন! 
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে 

রতিপতি সহ রতি ভূবনমোহন ! 

চপলা-চাঞ্চল্য হয়ে, হালি প্রাণনাথে লয়ে 

তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন! 

৩ 

নাঁচিছে শিখিনী সুখে কেক রব করি, 

হেরি ব্রজ কু্জীবনে, রাঁধ! রাধাপ্রাণধনে, 
নাঁচিত যেমতি যত গোকুল নুন্দরী ! 

উড়িতেছে চাতকিনী শৃম্ত পথে বিহারিণী 
জয়ধ্বনি করি ধনী- জলদ-কিহ্বরী ! 

৪ 

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর। 

তব প্রিয় সৌদামিনী, কাদে নাথ একাকিনী 

রাঁধারে ভূলিলে কি ছে রাধামনোহর ? 

রত্চড়া শিরে পরি, এস. বিশ্ব আলে করি, 
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর ! 

€ 

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি। 
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাদি দেশাস্তর, 

আখগুল-ধন লাজে পালাবে অমনি? 
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দিনমণি পুনঃ আলি : উদিবে আকাশে হাসি ; 
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী; 

১] 

নাঁচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী 

নাচে মলয় হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে, 
রুণু রুধু মধু বোলে বাজায়ে কিন্কিণী ! 

বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে 

তুমি নব জলধর এ তব অধীনী ! 

পী 

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ? 

ক্লারকি পাইব তারে. সদা প্রাণ চাহে যারে 

পতি-হারা রতি কি লে। পাবে রতি-পতি ? 

মধু কহে হে কামিনী, আশ] মহামায়াবিনী ! 
মরীচিক1 কা'র তৃষা কবে তোষে সতি? 

৩ 

যমুনাতাট 

১ 

মৃত কলরবে তৃমি, ওহে শৈবলিনি, 
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে । 

সাঁগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাদে, নদি, 

তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে-__ 

তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী 1 
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এ 

তপনতনয়। তুমি ; তেঁই কাদহিনী 

পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ) 

জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে ) 
রাধিকাঁরে লজ্জা! তুমি কর কি কারণে? 

তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী? 

৩ 

এস, সখি, তুমি আমি, বলি এ বিরলে ! 

দুজনের মনৌজ্বাল৷ জুড়াই দুজনে; 

তব কুলে, কল্লোল্সিনী, ভ্রমি আমি এককিনী, 

অনাথ অতিথি আমি তোমার সদনে _- 

তিতিছে বলন মম নয়নের জলে ! 

ফেলিয়! দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার-_ 

রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ | 

ছি'ডিয়াছি ফুল-মালা ভুড়াতে মনের জাল 
চন্দন চচ্চিত দেহে ভল্মের লেপন! 

আরকি এসবে সাদ আছে গে রাধার? 

৫ 

তবে সিন্বুরবিদ্দু দেখিছ ললাটে, 

সধব! বলিয়। আমি রেখেছি ইহারে | 
কিন্ত অগ্নিশিখা৷ সম, হে সখি, সীমস্তে মম 

জবলিছে এ রেখ! আঞ্জি -কহিন্নু তোমারে 
শৌঁপিলে এ সব কথা গ্রাণণ্যেন ফাটে । 



৬ 

বসে জাসি, শশিমুখি, আমার জচজে, 
কমল আসনে বথা কমলবাসিনী | 

ধরিয়া তোমার গলা, কাদি লো আমি অবলা; 

ক্ষণেক তুলি এ হালা, ওহে প্রবাহিপি ! 
এল গো বলি ছজনে এ বিজন স্থলে ! 

৭ 

কি আশ্চর্য্য! এত করে করিস মিনতি, 

তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি? 
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে, 
তুমিও কি ঘৃশিলা গে রাধার; স্বজনি ? 

এই কি উচিত তব, গছে শ্রোতন্বতি? 

৮ 

হায় রে তোমারে কেন দোধি, তাগ্যৰতি ! 

ভিখারিণী রাধা এবে- ভুমি রাজরাণী। 
হরপ্রিয়! মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী, 

অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি! 
 সাগর-বাসরে তব তার মহ গতি 

ও 

স্বছ হালি নিশি আসি দেখ! দেয় ঘবে, 

মনোছর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী। 

তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি, 

কুন্ুমদান কবরী, ভুমি বিনোদিনী, 
ক্রতগতি পত্ধিপাশে বাও কলরবে। 

8৮ 
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৩ 

হায় রে এ ত্রজে আজি কে আছে রাধার? 

কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন? 

“দিব অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে, 

যদিও ঘোর তিমিরে ভোৰে ত্রিভুবন, 

নলিনী যেমনি জলে-_-এত জালা কার? 

১১ 

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি, 

কিন্ত পর-ছুঃখে হুঃখী না হয় যে জন, 

বিফল জনম তার অবশ্য সে ুরাচার। 

মধু কছে, মিছে ধনি করিছ রোদন, 

কাহার হৃদয়ে দয়। করেন বসতি? 

6 

ময়ূরী 
৯ 

_ তরুশাখা। উপরে, শিধিনি, 

কেনে লো বলিয়া তুই বিরল বদনে? 

না ছেরিয়া শ্টাম্টাদে। . তোরও কি পরাণ কাদে, 

তুইও কি ছঃখিনী ! 
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে? 

কার না জুড়ার'অখি শলী, বিইঙ্জিনি? 
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২ ৃ 

আয়, পাখি, তামরা হজনে 
গল ধরাঁধরি করি ভাবি লে নীরবে; 

নবীন নীরদে প্রাণ। তুই করেছিস্ দান_- 

সেকিতোর হবে? 

আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ? 

তুই ভাব. ঘনে, ধনি, আমি প্রীমাধবে | 

৩ 

কি শোভা ধরয়ে জলধর, 

গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে ! 

্বর্ণবর্ণ-শক্র ধনু রতনে খচিত তম 

চূড়া শিরোপর; 

বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে, 

মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর | 

৪ 

কিন্তু তেবে দেখ লে। কামিনি, 

মম শ্যাম-রূপ অনুপম জিিডভুবনে ! 

হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি শ্ুরি, 
করে, রে শিখিনি ! 

যার আখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে, 

সেই জানে কেনে রাধা কুলকলম্কিনী ! 

৫ 

তরুশাখ। উপরে, শিখিনি, ' 

কেনে লো৷ বসিয় তুই বিরসবদমে ? 
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নাহেরিয়া শ্টামর্টাদে, তোরও কি পরাণ কাদে, 
তুই ও কি ছঃখিনী ? 

আহা! কে না! ভালবাসে শ্রীমধুসুদনে 1 
মধু কছে, যা! কহিলে, সত্য বিনোদিনি! 

৫ 

পুরথ্থিবী 

১ 

হে বন্ধে, জগংজননি ! 
দয়াবতী তূমি, সতি, বিদিত ভূবনে ! 

যৰে দশানন অরি, 
বিসঙঞ্জিল! হুতাশনে জানকী মুন্দরী, 

তুমি গো রাখিল! বরাননে। 

ভূমি, ধনি, দ্বিধ! হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে, 
ভূড়ালে ভাহার জ্বালা বান্ুকি-রমণি ! 

২ 

হে বন্ধে, রাধা বিরহিধী | 
তার প্রাতি আছি তুষি বাম কি কারণে? 

ই্টামের বিরহানলে, সভগে, অভাগা জলে, 

তারে যে কর না ভূমি মনে? 

পুড়িছে বল! বাল কে সম্বরে ভার জাল! 
ছায়। এ কি রীতি তব, হে খড়ুকামিনি। 
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৩ 

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জলে_ 

কিন্ত সে কি বিরহ-অনল, বনুন্ধারে ? 

তা হলে বন-শোভিনী 

জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী__ 
বিরহ তুরূহ ছুহে হরে ! 

পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি, 
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! 

৪ 

আপনি তে। জান গে ধরণি 

তুমিও তো ভালবাস খতুকুলপতি ! 
তার শুভ আগমনে 

হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে_ 

কামে পেলে সাজে যথা রতি ! 

অলকে ঝলকে কত ফুল-রড্ব শত শত ! 

তাহার বিরহ ছঃখ ভেবে দেখ, ধনি | - 

লোকে ৰলে রাধ! কলম্কিনী | 
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমস্তিনি? 

অনস্য, জলধি নিধি-__- 

এই ছুই বরে তোম। দিয়াছেন বিধি, 

তবু তুমি মধুবিলাসিনী | 

সাম মম প্রাণ হ্বামী-- হ্যামে হারায়েছি আমি, 

আমার হঃখে কি তুমি হও ন1 দুঃখিনী? 
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হে মহি। এ অবোধ পরাণ 

কেমনে করিব স্থির কহ গো৷ আমারে? 

বসস্তরাজ বিহনে 

কেমনে বাঁচ গো তৃমি_কি ভাৰিয়! মনে 

শেখাও সে সব রাধিকারে ! 
মধু কছে, হে অুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি, 

কালে মধু বন্থুধারে করে মধুদান ! 

৬ 

প্রতিধ্বনি 

১ 

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে - 

হাহাকার রবে? 

কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি, 

ভনাথা রাধিক! যথ। ডাকে গো মাধবে ? 

অভয় হৃদয়ে তৃমি কহ আসি মোরে _ 

কে না বাধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ভোরে | 

র্ 

কুমুদিনী কায, মনঃ সপে শশধরে-_ | 

ভূবনমোহন| ৭. 
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা! আশে 

নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে ৫স রতন। 



্রজ্াঙ্গন কাব্য ১৫ 
এ সকলে দেখিয়া! কি কোপে কুমুাদনী ? 
স্বজনী উভয় তার-_চকোরী, যাঁমিনী | 

৩ 

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাঁকিছ-_ 
আকাশ-নন্দিনি ! 

পর্র্ধত গহন বনে, বাস তব, বরাননে, 
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি! 

নিরাকার! ভারতি, কে না জানে তোমারে ? 
এসেছ কি কাদিতে গো! লইয়া রাঁধারে ? 

৪ 

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাঁস তুমি, 

মোর শ্যামধনে। 

শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তৃমি গো আসি, 
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে | 

রাধ। রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি-- 

রাধা রাধা বলি তৃমি ডাকিতে, সুন্দরি | 

৫ খু 

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি, 

আকাশলস্তবে। | 

ভূলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন 
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে ! 
কত যে কাদে রাধিক! কি কব, স্বজনি, 

চক্রবাকী সে-_-এ তার ৰিরহ রজনী | 
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| | ৬ 

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি ছুই জনে 

রাঁধা-বিনোদন ; 
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধৰ 

না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন! 

কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে খতুবরে- 
কোকিল! ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে ! 

৭ 

না উত্তরি মোরে, রামা» যাহা আমি বলি, 
তাই তুমি বল? 

জানি পরিহাসে রত, রঙ্িণি, তুমি সতত, 

কিন্ত আজি উচিত কি তোমার এ ছল? 

মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি, 
কাদ, কাদে হাস, হাসে, মাধব-রমণি | 

গ 

ভউদ্ভা 

১ 

কনক উদয়াচলে তুমি দেখ! দিলে, 
হে স্থুর-নুন্দরি ! 

কুমুদ মুদয়ে আধি, কিন্তু সুখে গায় পাখা, 
গুঞজরি নিকু্জে ভরমে ভ্রমর ভমরী ; 

বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী, 
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি | 
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খু 

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী 

যথা প্রাণপতি ! 

ব্রজাঙ্গনে দয়! করি, লয়ে চল যথা হরি, 

পথ দেখাইয়! তারে দেহ শীন্রগতি ! 

কাদিয়। কার্দিয়া আধা, আজি গো শ্যামের রাধা 

 ঘুচাও আধার তার, হৈমবতি সতি| 

৩ 

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে 

ছিলাম ভুলিয়া, 

ভেবেছিন্ু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী, 

ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া ! 

ভেবেছিনু কুপ্জবনে পাইব পরাণধনে, 
হেরিব কদস্বমূলে রাধা বিনোদিয়া। 

মুকুতা-কুণগ্লে তুমি সাজাও, ললনে, 

কুনুমকামিনী; 

আন মন্দ সমীরণে বিহাঁরিতে তার সনে, 

রাধা বিনোদনে কেন আন না, রজিণি ? 

রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আঙ্ি গো তিনি. 

সাজাও আনিয়। তারে রাধা বিরহিণী ! 

€ 

ভালে তব জুলে, দেবি, আভ্ভাময় মণি-- 

বিমল কিরণ; 

১৭ 



১৮ | মধুনৃদন-রস্থাবলী 

ফণিনী নিজ কুস্তলে পরে মণি কুতৃহলে_ 

কিন্ত মণি-কুলরাজ। ব্রজ্ের রতন | 

মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে -. 
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুনুদন | 

৮ 

কুদুজ 
্ 

কেনে এড ফুল তৃলিলি, স্বঞ্জনি__ 

ভরিয়৷ ডাল! ? 

মেঘাবৃত হলে। পরে কি রজনী 
তারার মালা? 

আর কি যতনে, কুম্থম র্তনে 

ত্রজের বাল? 

হু 

আর কি পরিবে কভু ফুলহার 

ব্রজকামিনী 1 
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার-__ 

বনশোভিনী 

অলি বধু তার) কে আছে রাধার-_- 

হতভাগিনী? 

ও 

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে 

মাল! গাধিয়া?* 
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আর কি নাচে লো তমালের তলে 

বনমালিয়। 

প্রেমের পিঞ্রর, ভাঙি পিকবর,_ 

গেছে উড়িয়। ] 

৪ 

আর কিবাজেলে। মনোহর বাঁশী 

নিকুঙ্জবনে? 

ত্রজ সৃধানিধি শোভে কি লো হানি, 
ব্রজগগনে ? 

ব্রজ কুমুদ্রিনী এবে বিলাপিনী 

ব্রজভবনে ! রর 

৫ 

হায় রে যমুনে, কেনে না ডাবল 

তোমার জলে 

অদয় আক্রুর, যবে সে আইল 

ব্রজমণ্ডলে? 
ক্রুর দত হেন, বধিলে না কেন 

বলে কি ছলে? 

ষ 

. হরি অধম মম প্রাণ হরি 

ব্রজরতন ! 
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ আঅরর 

দ্জি ব্রজবন? 
কৰি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙগনে, 

মধূনুদন 
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| ১ 

আজম আরুতে 

১ 

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়__ 

মলয় পবন! 
বিহঙ্গিনীগণ তথা! গাহে বিস্তাধরী যথা 

সঙ্গীত নুধায় পুরে নন্দন কানন; 

কুমুমকুলকামিনী, কোমল! কমল! জিনি, 

সেরে তোমা, র'ত যথা সেবেন মদন ! 

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তৃমি-__ 
মন্দ সমীরণ? 

যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃত হিল্লোলে 

স্প্রফুল্পনলিনীরে-_প্রেমানন্দ মন | 

ব্রজ-প্রভীকর যিনি, ব্রত্ম আজি ত্যজি তিনি, 

বিরাজেন অস্তাঁচলে-_-নন্দের ননান ! 

৩ 

(সীরভ রঙন দানে তুষিবে তোমারে 

আদরে নলিনী; 

তব তুল্য উপহার কিআজি আছে রাধার? 

নয়ন আঁসারে, দেব, ভাসে সে হুঃধিনী। 

যাও যথ। পিকবধূ - বরিষে সঙগীত-মধুং-_ 
এ নিকুঙ্জে কাদে আজি রাধা! বিরহিণী। 
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৪ 

তবে যদি, স্ুভগ, এ অভাগীর ছুঃখে 

দুঃখী তুমি মনে, 

যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজ্কুলপতি__ 
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে। 

রাধার রোদনধবনি বহু যথা শ্বামমণি-_ 

কহ তারে মরে রাধা শ্যামের বিনে ! 

€ 

যাও চলি, মহাবলি, যথ। বনমালী -- 

রাধিকা-বাসন; 

তুঙ্গ শৃঙ্গ ছুষ্টমতি, রোধে যদ্দি তব গতি, 
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন ! 

তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে-_ 

বজ্াঘাতে যেও তার করিয়৷ দলন! 

ঙ৬ 

দেখি তোম! গীরিতের ফাদ পাতে হ্দি 

নদী বূপবতী; 

মজে ন| বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাখার, 

হেরে! না, হেরো। না দেব কুনুম যুবতী ! 

কিনিতে ভোমার মন, দিবে সে সৌরভধন, 

অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো! আশুগতি। 

৭ 

শিশিয়ের নীয়ে ভাবি অঞ্রচবারিধারা, 

ভূলে না, পবন | 
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কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চন্থরে, 

মোর কিরে শী করে ছেড়ে সে কানন! 

ন্মরি রাধিকার হুঃখ, হইও সুখে বিমুখ__ 
মহৎ যে পরছুঃখে হুঃখী সে সুজন | 

৮ 

উতরিৰে যবে যথা রাধিকারমণ, 

মোর দূত হয়ে, 

কহিও গোকুল কাদে হারাইয়। শ্ামর্টাদে _ 
রাধার রোদনধবনি দিও তারে লয়ে ; 

আর কথ। আমি নারী শরমে কহিতে নারি 

মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে। 

১৩ 

বংশীধ্বাণি 

১ 

কে ও বাজাইছে বাশী, স্বজনি, 

মৃহু মৃহ স্বরে নিকুঞ্জবনে? 
নিবার উচ্ছারে ; শুনি ও ধ্বনি 
দ্বিথণ আগুন জ্বলে লে মনে 1-- 

এ আগুনে কেনে আহ্ুতি দান 

মনি নারে কি ছালাতে প্রা 
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২ 

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায় 
পল্লপব-বসনা শাখা-সদনে ? 
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়-_ 
বাশীধবনি আজি নিকুঞ্জবনে? 
হায়, ও কি আর গীত গাইছে? 
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাদিছে? 

৩ 

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া 
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে, 
সাগরে অনেক নগ পশিয়া 

রহিল ডুবিয়া-_জলধিভবে। 
মে শৈল সকল শির উচ্চ করি 
নাশে এবে সিদ্ধুগামিনী তরী । 

৪ 

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে 

বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আমি? 
কার প্রেমতরী নাশ না করে__ 

ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফ।নি_- 

কার প্রেমতরী মগনে না জলে 
বিচ্ছেদ-পাহাড়--বঙ্গে কি ছলে! 

চি 

৫ 

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে 

গত সুখ? তারে পাকি আর? 
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বানি ফুলে কি লো! সৌরভ মিলে? 
_ভূলিলে ভাল যা স্মরণ তার? 

মধুরাঞ্জে ভেবে নিদা-জ্বালা। 
কহে মধু, সহ, ব্রজের বাল! ! 

১১ 
গোরুলি 

১ 

কোথা রে রাখাল-চুড়ামণি? 

গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল, 
ন! শুনে সে মুরলীর ধ্বনি! 

ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব, 
আইল গোঁধুলি। কোথা রহিল মাধব ! 

আইল লে! তিমির যামিনী; 

তরুডালে চক্রবাঁকী বসিয়া কাদে একাকী -- 

কাদে যথা রাধা বিরহিণী! 

কিন্তু নিশ। অবসানে হাসিবে সুন্দরী; 

আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী? 

রী ১ 

ওই দেখ উদ্দিছে গগনে _ 

জগত-জন-রঞ্জন-- সুধাংশু রজনীধন, 
প্রমদা বুমুদী হাসে প্রাফুলিত মনে। 
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কলম্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লে! নয়ন-_ 

ব্রজ-নিফলহ্ব-শশী চুরি করে মন। 

৪8 

হে শিশির, নিশার আসার ! 

তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে, 

_.. বুথা ব্যয় উচিত গো হয় না! তোমার ; 

রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল, 

ভিজাইবে আজি ব্রজে-_যত ফুলদল ! 

€ 

চন্দনে চচ্চিয়া কলেবর, 

পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ 
মজায় কামিনী এবে রমিক নাগর ; 

তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরতি। 

কারে আজি ব্রঙ্গাঙ্গন। দিবে প্রেমারতি ? 

ঙ 

হে মন্দ মলয় সমীরণ, 

সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্য আজি ব্রজভুমি__ 
অগ্নি যথা জ্বলে তথ। কি করে চন্দন? 

যাঁও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে, 
জুড়াও স্রতর্লাস্ত সীমস্তিনী দলে! 

৭ 

যাও চলি, বায়ুকুলপতি, 
কোকিলার পঞ্চন্বর বহ তুমি নিরস্তর-- 

ব্রজে আজি কাদে যত ব্রজের যুবতী | 



২৬ মধুন্দন-গরস্থাবলী 

মধু ভগে, বরজাঙগনে, করে৷ না রোদন, 

পাবে বধু--অলীকারে শ্রীমধুসদন ! 

১২ 

গোবর্ধন গিরি 

১ 

নমি আমি, শৈলরাঞ্জ, তোমার চরণে 
রাধা এ দাঁসীর নাম_গোকুল গোপিনী। 
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে-_ 

শরমে মরমকথা কহিব কেমনে, 

আমি, দেব, কুলের কামিনী | 

কিন্তু দিব অবসানে, হেরি তারে কে নাজানে, 

নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে-_ 

কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সর" 

জুশোভিনী? 

৮ 

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর, 

ত্যঞ্জি মাজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি । 

নঙিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেম্বর, 
তবুও নলিনী যথ। ভজে প্রভাকর, 

ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী ! 

ইারাঁয়ে এ হেন ধনে। .. অধীর হইয়া! মনে, 

এসেছি ভব চরণে কাদিতে, ভূধর, 
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কোথা মম শ্যাম গুণমণি? মণিহার] 

আমি গো ফণিনী ! 

৩ 

রাজা তুমি; বনরাজী ব্রততী ভূষিত, 

শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ; 

কুম্থম রতনে তব বসন খচিত ; 

নুমন্দ প্রবাহ -যেন রজতে রজিত-- 

তোমার উত্তরী রূপ ধরে; 

করে তব তরুবলী, রজদণ্ড, মহাবলি, 

দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত ;_ 

অন্ীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পুজে 
চরাচরে ? 

৪ 

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিন্করী; 

বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গাঁয়িনী? 

যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি, 

সতত তোমাতে রত বন্ধ! সুন্দরী-_ 

তব প্রেমে বাধা গো মেদিনী!...  , 
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর 

নিশাভাগে দাসী তৰ সুতারা শর্ববরী ! 

তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম- 

প্রেম-ভিখারিণী ! 

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর, 
বরধিল! ব্রজধামে প্রলয়ের বারি।_ 



২৮ মধুসুদন-গ্রস্থীবলী . 

যবে শত শত ভীমমৃত্তি মেঘৰর 

গরজি গ্রাসিলা! আমি দেব দিবাকর, 

বারণে যেমনি বারণারি,_ 

ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি, 

সে ব্রজ কি ভূলিলা গো আজি ত্রজেশ্বর? 

রাধার নয়নজলে এবে ভোবে ব্রজ ! কোথা 
বংশীধারী ? | 

৬. 

হে ধীর! শরমহীন ভেবে! না রাধারে_- 

অমহ যাতন। দেব, সিব কেমনে ? 

ডুবি আমি কুলবাল। অকুল পাথারে, 
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে 

এ মিনতি তোমার চরণে। 

কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি_ 

কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে! 
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, ৰামা, 

শ্রীমধুন্দনে | 

১৩ 

সারিকা 

১ 

ওই যে পাখাটি, সখি, দেখিছ পিগুরে রে, 
সতত চঞ্চল;--. | 

কভু কাদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়, 

| জলে বথা জ্যোতিবিষ্ব--তেমতি তরল | 
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কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজন, 

পিপ্ধর ভাতিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি ! 

নিজে যে হুঃখিনী, পরছুঃখ বুঝে সেই রে, 

কহিন্থ তোমারে ১ 

আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ-_ 

আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে ! 

সারিকা অধীর ভাবি কুন্ুম-কানন, 

রাধিক1 অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন ! 

৩ 

বনবিহারিণী ধনী বসস্তের সখী রে-- 

শুকের সুখিনী ? 

বলে ছলে ধরে তারে, বাধিয়াছ কারাগারে -- 

কেমনে ধৈরজ্ব ধরি রবে সে কামিনী! 
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়। অস্তরে, 

রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞরে ! 

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে_- 

হইয়া সদয়। 

ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী-__ ' 

শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হাদয় ! 

সারিকার ব্যথা সারি, ওলে দয়াবতি, 

রাধিকার বেড়ি ভাঙ-_এ মম মিনতি । 
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৫ 

এ ছার সংসার আজি আধার, স্বজনি রে-_ 

রাধার নয়নে ! 

কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আধারে 

সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে 1 
দেহ ছাঁড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ; 

লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি! 

ভু 

ভাল যে বাসে, ন্বজনি। কি কাঁজ তাহার রে 

কুলমাঁন ধনে? 
শ্যামপ্রেমে উদা্িনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী-- 

কি কাজ্জ তাহার আঙ্ি রত্ব আভরণে? 

মধু কহে, কুলে তুলি কর লে! গমন__ 

শ্রীমধুসৃদন, ধনি, রসের সদন ! 

১৪ 

কষা 

১ 

এই যে কুন্ুম শিরো পরে, পরেছি যতনে), 

মম শ্যাম-চুড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে। 

বনুধ। নিজ কুস্তলে পরেছিল কুতৃহলে 
এ উজ্জল মণি) 

রাগে তারে গালি দিয়া) লয়েছি আমি কাড়িয়া_ 
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিৰে ধরণী? 
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ছ 

এই যে কম মুকৃতাফল, এ ফুলের দলে, , 
হে সখি, এ মোর আখিজল, শিশিরের ছলে! 

লয়ে কৃষ্চুড়ামণি, কাদিছু আমি, স্বজনি, 

বসি একাকিনী, 

তিতিম্ু নয়ন-জলে ; সেই জল এই দলে 
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ লো কাঁমিনি ! 

পাইয়া এ কুম্থুম রতন -শোন্ লো যুবতি, 
প্রাণহরি করিনু স্মরণ-_স্বপনে যেমতি ! 

দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাশী, 
কদমের তলে, 

গীত ধড়া। ব্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা, 

কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে | 

'মাঁধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভূবনে__ 
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো! ললনে 1 

যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া 
লয়েছিল হরি, 

সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিল! পুনরায় ? 

মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি? 



৬২ মধুসৃদন-গ্র্থাবলী 

5৫ 

নিকুজীবন 

১ 

যমুন! গুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী, 

হে নিকুপ্রবন, 

না পাইয়া! ব্রজেশ্বরে, আইন হেথা স্বরে, 

হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন ! 

নুধাংগ সুধার হেতু, বাধিয়া আশার সেতু, 

কুমুদীর মন: যথা! উঠে গে৷ গগনে, 
হেরিতে মুরলীধর-__ রূপে যিনি শশধর-_ 

আলিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে-- 

তুমি হে অন্বর, কুঞ্জবর, তব টাদ নন্দের নন্দন! 

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে 

আমি অভ।গিনী; 

তুমি জান, স্থভাজন, হে কু্জকুল রাজন, 
এ দানীরে কত ভাল বাদিতেন তিনি ! 

তোমার কুনুমালয়ে যবে গে৷ অতিথি হয়ে। 
বাজায়ে বাশরী ব্রজ মোহিত মোহন, 

তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
অমনি আলি পেখিত ও রাঙা চরণ, 

যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী। 

সে কালে_ জ্বলে রে মন; স্মরিলে দে কথা, 

মু কুঞ্জবনঃ-_- 
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ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতে ধরি 
মাধবে অধীনী নহ পাতি ফুলাসন; 

মুগ্তরিত তরুবলী, গুপ্ররিত যত অলি, 
কুস্থম-কাঁমিনী তুলি ঘোমটা! অমনি, 

মললয়ে সৌরভঘন বিতরিত অনুক্ষণ, 
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী_-গন্ধামোদে 

মোদিয়া কানন! 

৪ 

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর 

মদন-কীর্তন)__ 
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন, 

কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন, _ 
তুলিতে কি পারি তাহা দেখেছি শুনেছি যাহা ? 

রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে। 
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে 

ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্রনে । 

হায় রে। কে জানে যদি ভুলি যবে আপি 
গ্রাসিবে শমন। 

৫ 

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি _ 

রাধিকারমণ? 
কাম-বধু যথা মধু তুমি হে শ্যামের বধু, 

একাকী আজি গে! তুমি কিসের কারণ,_ 

হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ? 
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তব পদে বিলাপিনী কাদি আমি অভাগিনী, 

কোথা মম শ্য(মমণি_কহ কুগ্চবর ! 

তোমার হৃদয়ে দয়া, _. প্রন্ধে যথা পদ্মালয়া, 
বধো না রাধার প্রাণ ন! দিয়ে উত্তর ! 

মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুনৃদন | 

১৬ 

সখা 

১ 

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লে আবাঁর-- 

মধুর বচন ! 

সহস। হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জালা) 
আর কি এ পোড়। প্রাণ পাবে লে রতন? 

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ? 

হু 

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে 
কুদ্থমকানন? 

জলহীনা শ্রেতম্বতী, হবে কি লে জলবভী, 
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন? 

হাদে তোর পায় ধরি কহ না লে! সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞন ? 
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৩ 

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে -- 

কতই যাতন। 

যে জন অস্তরযামী সেই জানে আর আমি, 

কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ? 

হাদে তোর পায় ধরি, কহনালো সত্য করি, 
আঙিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন | 

৪ 

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাৰন-সর- 

কুমুদ-বাঁসন ! 
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়, 

কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন! 
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লে৷ সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ! 

€ 

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী__ 

বিষের সদন! 

বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাপে, 
কুলবাল। এ জ্বালায় ধরে কি জীবন ! 

হাঁদে তোর পায় ধরি, কহ না লে! সত্য করি, 

আসিবে কি ত্রজে পুনঃ রাধিকারতন ! 

১ 

এই দেখ, ফুলমাল। গাঁধিয়াছি আমি-_ 
চিকণ গাথন! 

৩৫ 
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দেলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বধুরে ছলে-_ 
_.. প্রেম-ফুলল-ডোরে তারে করিব বন্ধন! 

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লে। সত্য করি, 
আমিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন | 

দি 

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লে। আবার” 

মধুর বচন। 

সহ! হইন্ু কাল!) জুড়। এ প্রাণের জালা 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন! 

মধু-যার মধুধবনি-__ কহে কেন কীদ, ধনি, 
ভুলিতে কি পারে তোম' শ্রীমধুস্থদন? 

১৭ 

বসাত 

১ 

ফুটিল বকুজকুল কেন লে! গোকুলে আজি, 
কহ তা, স্বজনি? 

আইল! কি খতুরাজ ? _ ধরিল। কি ফুলসাজ, 
বিলাসে ধরণী ? 

_ মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল, 

শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব ; 

আইল বসম্ত যদি, আসিবে মাঁধৰ ! 
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২ 

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই, 
কুন্ুমকাননে, 

মুগ্তরয়ে তরুবলী, গুঞ্রয়ে স্থুখে অলি, 

প্রেমানন্দ মনে, 

সেকালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞুলি দিয়া, 

ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন? 

চল লো নিকুপগ্তবনে পাইব সে ধন! 

৩ 

ব্বন, স্বন, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই, 
গহন কাননে, 

হেরি শ্যামে পাই গ্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত, 

বিহঙ্গমগণে। 

কুবলয় পরিমল, নহে এ) স্বজনি, চল, 

ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন! 

হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন ! 

৪ 

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই 

রাধায়, স্বজনি; 

কল কল কল কলে; সুতরঙ্গ দল চলে, 

যথা গুগমণি। 

সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি, 

শোভিছে তরল জলে 7 চল, তর! করি-__ 

ভুলি গে বিরহ-জালা হেরি গ্রাপহরি ! 
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€ 

জমর গুগরে যথা; গায় পিকবর, সই, 

সুমধুর বোলে; 

মর্ময়ে পাতাদল ) মুতুরবে বহে জল 

মলয় হিল্লোলে 

 কুন্ুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে__ 
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাৰি মনে, 

পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ? 

ঙ 

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওল সহচরি, 

করি এ মিনতি? 

কেন অধোমুখে কাদ। আঁবরি বদনটাদ, 
কহ, রূপবতি ? 

সদা মোর নুখে সুখী, ভূমি গলো বিধুমুখি, 
আজি লে! এ রীতি তব কিসের কারণে? 

কে বিলম্বে হেন কালে? চঙ্গ কুঞ্জবনে! 

গণ 

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ, 

চল, ত্বরা করি, 

দ্েখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে, 
তোষেন শ্রীহরি 

দুঃখিনী দাসীরে 7 চল, হইন্ু লো৷ হতবল, 

ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি +_ 

খে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ. রমণি? 
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১৮ 

ঘসা 

১ 

সখি রেঃ-- 

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে ! 

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল 

উছলে স্ুরবে জল, 

চল লো বনে! 

চল লো) জুড়াব অখি দেখি ব্রজ্ররমণে | 

সখি রে,-- 

উদয় অচলে উ্ধা, দেখ, আসি হাপিছে ! 

এ বিরহ বিভাবরী কাটা ধেরজ ধরি 

এবে লো রব কি করি? 

প্রাণ কাদিছে ! 

চল লে! নিকু্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে ! 

সখি রে,-- 

পুজে খ্বতুরাজে আঙ্জি ফুলজালে ধরণী! 

ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল, 

বিহঙ্গমকুলকল, 

মঙ্গল ধ্বনি! 

চল লো, নিকু্ধে পুজি শ্যামরাজে। স্বজনি ! 



মধুনুদন -গ্রন্থাবলী 

৪ 

সবি রে 
পাগ্তরূপে অশ্রুধারা দিয়! ধোব চরণে! ্ 

ছুই কর কোকনদে, -.. পুজিব রাজীব পদে; 
শ্বাসে ধৃপ, লো প্রমদে, 

ভাবিয়া! মনে | 

কম্ণ কিছ্বিণী ধ্বনি বাঞ্জিবে লো৷ সঘনে। 

সখি রে. 
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে ! 

ভালে যে সিন্দুরবিন্বুঃ!:. হইবে চন্দনবিন্দু)_ 
দেখিব লো দশ ইন্দু 

স্ুনখগণে ! 

চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো লঙ্গনে ! 

সখি রে, 

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে! 

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, 
উছলে সুরবে জল, 

চল লো বনে। 

চল লো, জুড়াব আখি দেবি-_মধুনূদনে ! 

ইতি গ্রীরজাঙ্গনা কাবো বিরহে মাম 
প্রথমঃ স্্গঃ * 



ব্রজাঙজন৷ কাব) 
অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ 

[বিহার ] | 

“মধুক্দন ব্রজাঙ্গনার জন্ত “বিহার” নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আর্ত 
করিঘাছিলেম, কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই |" (“মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবন- 
চরিত, ১ম সংস্করণ, বঙ্গা্ষ ১৩০৯, পৃ. ৩৬৩)। প্রথম সর্গের এই কয়েক পংক্তি 

একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল । _“মধু-স্থতি”। ( ১৩২৭), পৃ. ২৯৯- 
১৪৪ দ্রষ্টব্য | | 

১ 

সাজ, সাজ ব্রজাঙগনে, রঙ্গে ত্বরা করি। 

মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে, 
বাধ লো নৃপুর পায়ে, কুম্মে কবরী ॥ 

লেপ সুচন্দন দেছে। কি সাধে রহিবে গেছে? 

ওই শুন, পুনঃ পুন: বাজিছে বাশরী ॥ 

৮ 

নাচিছে লে! নিতম্বিনি, কদম্বের তলে। 

শিখগু-মগ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর, 

হুলিছে লো, বরগুঞ্জমাল। বর-গলে। 

মেঘ সনে সৌদামিনী-_- সম রূপে, লো কামিনি, 
ঝলে গীতধড়া-রূপে বল ঝল ঝলে ॥ 

৩ 

 হ্ুদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে, 
তব আশা-শশী আসি, শেোভিছে নিকুপ্জে হাসি, 

কেন মৌনব্রতে তুমি শুগ্ত নিকেতনে। 
দেব-দৈত্য মিলি বলে, ' মথিলা সাগর-জলে, 

যে সুধার লোভে, ভাহা লভিবে সুন্দরি! 
সুধামাখা বিশ্বাধরে, আছে সুধা তব তরে, 

যাও নিতম্থিনি, তুমি অবিলম্বে বনে ! 

রর 



_ পাঠভেদ 
মধুসুদনের জীবিতকালে 'বরজাঙ্গনা কাব্যে'র ছুইটি সংস্করণ প্রকাণিত 

হয়। প্রথম নংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬১ থীষটাব্ব। মধুনুদন এই গ্রন্থে 
বব বৈকুষ্টনাথ দত্তকে দান করেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। ন্বব্বাধিকারী: 
“বিজ্ঞাপনে”র তারিখ হইতে বুঝ! যায়, '্র্ধাঙ্গনা কাব্য' ১২৬৮ বঙ্গাবে। 
২৮ আধাঢ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল । পষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৬। 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খরষ্টাব্বে। ইহা “শ্রীঘুত ঈশ্বর 
বনু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্হোপ, যাস্ত্ যন্তরিত? হয় 

ইহারও পূষ্ঠা-সংখ্যা ৪৬। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ইহাতে পরিত্যত্ 
হইয়াছে; প্রকাশকেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অন্যথায় ইহা প্রথ। 
সংস্করণেরই পুনমু'্রণ ) ছই একটি শব্দ পরিবপ্তিত ও কয়েকটি বর্ণীশুি 
সংশোধিত হইয়াছে মাত্র। 

নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইল ।__ 
ষ্ঠ পংক্তি প্রথম সংস্করণ দিতীয় মংস্বরণ 
৮ ২১ রেখেছি দেখেছি 

১১ ১৩ | বিজুলী বিজলী 

১২ ১৪ বাসকিরমণি | বাস্ৃকিরমূণি 

৩১ ১৪ দোলা দোলে 

৩২ ১৯ মোছিতে মোহনা মোহিত মোঁছন 
৩৫ ৩ যাতন যাতন। 

৩৮ ২৪ স্থধে মধু শৃক্ত সথধে মধুশৃদধ 



পরিশিষ্ট 

দহ শব্ধ ও বাক্যাকাশর ব্যাখা 

ব্রজাঙ্গনা- মধুকুদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে বিশেষভাবে রাধাকে বুঝাইয়াছেন। ভূমিকায় 
উদ্ধত তাহার পত্র ত্র্টব্য। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে মধুশ্দন শ্রীকৃষণচন্্র শর 
বিরচিত বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য 'পদাক্কদূতম্-এর প্রথম ক্লোকটি ংশতঃ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। সম্পূর্ণ লোকটি এইবপ-- 

গোপীভর্ভ,বিরহবিধুরা কাচিদ্িন্দীবরাক্ষী 
উন্মত্ত স্থলিতকবরী নিংশ্বসস্তী বিপালম্। 

তত্রবান্তে মু্নরিপুরিতি ভ্রাস্তিদূতীসহায়া টু 
ত্যক্তা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুণ্তং জগাম॥ 

ইহার ঘর্থ_কোনও পন্মপলাখলোচনা গোপীনাথের বিরহে অধীর হুইয়। 
পাগলের মত খখলিতকবরী অবস্থায় দীর্ঘনিঃশ্বা ফেলিতে ফেলিতে মুররিপু 
[ কৃষ্ণ ] সেখানে আছেন, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবস্তাঁ হইয়! দ্রুত গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া ঘমুনা-তীরের মঞ্জু কুঞ্জে গমন করিলেন। 

এই বিরহোন্ত্তা! রাধিকার দশাভেদ দেখাইয়া 'ব্রজাঙ্গন। কাব্যের ১৮টি 

কবিতা রচিত । বিরহব্ধুরা, ভ্রান্বিদূতীসহায়া ও উন্বাত্তা, এই তিনটি 
বিশেষণ ব্রজাঙ্গনার রাধিকার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য | 

১:২। কমল-ফাননে-কমল-কাননে। এই কাব্যে মধুক্থ্ন বহুগ্থলেই সমাঁস- 
বন্ধ অথবা যুক্ত পদগুলিকে (০020009130 চ/0105) পৃথক্ রাখিয়া ছেন, 

ভুড়িয়া দেন নাই অথব1 হাইফেন প্রয়োগ করেন নাই। এ যুগের 
পাঠকদের অর্থবোধের অন্থবিধা হইবে বিবেচনায় আমরা কোন 
কোন স্থলে হাইফেন গ্রয়োগ করিয়াছি। 
শন্বর-অরি--শহবপ্াস্থ্রকে নিধনকারী কাম, মদন। 

ও। কেন-মধুক্দন প্রথম কবিতায় “কেন” লিখিয়াছেন, এই কাব্যের 
' জন্তত্র “কেনে” প্রয়োগেরই বাহুল্য । 
শরমের ফাসি স্লঙ্জার বাধন। 
ঘন -মেখ। 
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ছয় তু বরে যার়ে-শীত, গ্রীন্মগ্রভৃতি ছয়টি খতু যাহাকে বরণ করে 
পৃথিবী । খতৃগুলিকে পৃথিবীর স্বামী বলা হয়। 

নিশি রূপবতী-_নিশি রূপবতী [হয় ]। 

কালে পিও--যথাকানে পান করিও। 

সুগন্ধ-বহ-বাহন--হগন্ধবছ বায়ু যাহার বাহন অর্থাৎ মেঘ। 

ইন্-চাপ--ইন্ন্থ। রামধন্। 
জলদ-কিন্বরী--মেঘের গ্রেয়সী চাতকিনী। 

রতচুড়া- রতন চুড়!'। 
আখগুল-ধন্গ -ইন্্রশ্থু। 

তেঁই--সেই কারণে। 

কাদদ্বিনী-_মেঘ। | 

শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে _ পর্বতের স্থবর্ণ-পুক্নীতে অর্থাৎ পাহাড়ে । 

সেও রাজার নন্দিনী--রাধাও রাজা বুকভাহয় কন্যা । 
তিতিছে--ডিজিছে। 

সাদ-সাধ। 

গোঁপিলে-_ গোপন করিলে। 

অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাঁণি--যমুনা গঙ্গায় গিয়া মিশিয়াছে এ: 
গ্জার জল সাগরে যাইতেছে 7 কবি বলিতেছেন, গজ] ( হরগ্রিয় 

মন্দাকিনী ) যেন যমুনার হাতে সাগরকে অর্পন করিতেছে। 

তারাময় হার'**'"শিরে ধরি--তার] ও চন্দ্রের প্রতিবিদ্বপাতে। 

যেষনি-যেমন। 

ঘনে-_মেঘে। 
শ্-ধনু ইন্ধন । 
বিজলী কনক দাম--বিজপী-কনকণ্দাম বিছ্যাৎরূপ স্বরণময় হার। 

বৈদেহী-সীতা। 

বাস্থকি-রমণি- বাহৃকি-রমণী, পৃথিবী। 

অভাগা --"অভাগী” সঙ্গত পাঠ। 
খ্তুকামিনি-খতৃকামিনী, পৃথিবী । 
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শমীর হয়ে অগ্রি জলে--শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি জলে; অগ্নির 
বৈদিক নাম শমীগর্ভ। 

জীবন যৌবনতাপে হারাত তাঁপিনী--“যৌবনতাপে” ছাপার তুল 
ছুইটি সংক্ক়ণেই এইরূপ আছে। “যৌবন তাপে” হইবে। অর্থ 
_ উত্তাপে জীবন ও যৌবন, ছুই-ই হারাইত। 

ছুহে--উভয়কে। 

খতুকুলপতি-্বসন্ত। 

, তাহার বিরহ ছুঃখ--তাহার সহিত তোমার বিরহদুঃখ, বসস্তের অভাবে 

ধরণীর বিরহছুঃখ। 

অনস্ত,"*...'বরে--অনস্ত ও সমুদ্র, পৃথিবীর এই ছুই পতি। 
মধুখিলাসিনী--বসম্তবিলাসিনী। 
কালে-স্ষথাকালে। 

কোপে--কুপিত হয়। 

উভয়--উভয়ে। 

আকাঁশ-নদ্দিনি--আকাশ-ননিনী ) শৃ্ত হইতে সমুখিতা প্রতিধ্বনি । 
নিরাকার] ভারতি--নিরাকার] ভারতী, প্রতিধ্বনি । 

আকাশসস্তভবে--আকাশ-সম্ভবা, প্রতিধ্বনি । 

ছল--কৌতুক। 
বরসরোজিনী--মনোহর পন্ম। 

আধা--অদ্ধ। | 
মুকুতা-কুণ্লে--শিশিরবিন্দু দ্বার! | 

যতনে--যত্ব করে। 

দলি ব্রজবন--এই পংক্তিতে ছন্দপতনদোষ ঘটিয়াছে। পাঁচ অক্ষর 
থাক] উচিত ছিল। 

গাহে বিষ্যাধরী থা_“ষখা”র পরে একটি কমা-চিহ্ন বিলে অর্থ- 
সঙ্গতি হয়। 

কমল! জিনি-কমলাকে পরান্ত করিয়াছে ষে। 

তুল্য--উপযুক্ত। 
রাধিকা-বাসন--রাধিকা-বাঞা। | ্ 

দেৰ কুন্থম যুবতী-মুদ্রাকরপ্রমাদ। “দেব, কুহুম-যুবতী” হইবে। 
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কির়ে-দিব্য। | | 

করে--করিয়।। 

আর কথা--অন্ত কথা । 

অমনি--সাহাষ] ব্যতিরেকে, আহুতি ছাড়াও। 
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাদি- যেন-ধেমন; ব্যাধ যেমন ফাদ 

পাতিয়। গাধী ধরে, তেমনই | 

মগনে না- ডে!বে না| 

স্মরণ তার ?- শরণ তার কি প্রয়োজন? 

মধুরাজস-্যর্থক, বসস্ত ও শ্রীকৃষ্ণ 

ব্রজ-নিফলন্ব-শশী--ব্রজের নিল শল, শ্রীকৃষ্ণ | 

তিতিও না-_-ভিজ্ঞাইও না। | 
মে(দিত-গম্ধাষোদিত। 

কুবলয়_কুমুদী। 
সর:-হুশোভিনী- নলিনী অর্থে। 

রূপে-রূপের বিচারে । 

যথা যেমন । 

রজিত- রপ্রিত। 

তরুবলী-_তরুশ্রেণী ( মধুন্দনের প্রয়োগ । 
স্থতার1-- তারা-সুশোভিত। 
বারণে-হস্তীকে। 

বারণারি-সিংহ। 

করে--করিয়।। 

তর়ল--চঞ্চল, চপল। 

ফি ভাবে ভাবিনী--কোন্ ভাবে ভাঁবাদ্বিতা। 
সারি-_সারাইয়]। 

বেড়ি-শৃঙ্ঘল। | 

গলে পড়ে--গ'লে প'ড়ে, গলিয়া পিয়া। 
কুঙজ শোভা--কুধ্জ'শোভ]। 

€ঘে ধন- প্রেম-ধন। 
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হইয়াছে। মি হে অন্বয়- আকাশের সহিত কুণ্পের তুলন। কর! 

| কুজকুল রাজন-_হে কু্কুল-রাজন 
মোছিত--মুগ্ধ করিত। 

গতিতে। রড়েস্ত্রুত 

তুলি ঘোমটা-_বিকশিত হইয়]। 
| -দেবে-_হ্ূর্য্যদেবকে ূ 

বধু বধ] মধু--বসন্ত যেমন মদনের বন্ধ 

ৃ |র বাসন গলি সরোবরের কুমুদ, তাহ বুন্দাবন-মর-কু 

বা বাঞ্িত। 

পাই -পাইয়]। 
কুবলয়_নলিনী, পন্। 

সথধে-শুধায়, প্রশ্ন করে। 

রমিত--আনন্দিত | 

ফুলঙ্গাসে -পুষ্পস্তবকে। 





মায়া-কানন 

মাইকেল মধুনুদন দত্ত 
| ১৮৭৪ থ্রীঙটান্দে প্রথম প্রকাশিত ! 

সম্পাদক £ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নঙনীকান্ত দাস 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
১৪৩1১, আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড 

কলিকাতা-৬ 



প্রকাশক 

প্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিমৎ 

প্রথম সংস্করণ--জ্ো্ঠ ১৩৪৮; দ্বিতীষ্ মুদ্রণ _ফাল্মন ১৩৫৬: 

তৃতীয় মুদ্রণ__ভান্র ১৫৫; চতুর্থ মুগ্রণ__মাঘ ১৩৬২ 

পঞ্চম মুদ্রণ_-বৈশাখ ১৩৭৪ 

মুলা-_এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা 

মুদ্রাকর_শ্রীপপ্তপতি দে 

শানরশ্িন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড 

বেলগাছিয়া, কলিকাত1-৩৭ 



ভমকা 

মৃত্যুর অব্যবহিত পুবেব মধুহুদন অতাঞ্ত ছুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন 

এবং নিতান্ত প্রতিকূল মবস্থাতেও পুস্তক রচনার দ্বারা আথিক অসচ্ছলতা 

পুর করিতে চাহয়াছিলেন। এহ সময়ে (১৮৭৩ ্ষ্টাব্ধের মধ্যভাগে ) 

কলিকাতার শ্ববিখ্যাত পাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরচচ্দ্র 

ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার গ্রতিষ্ঠা করেন। মধুস্দনের নিকট শরচন্দ্রের 
যাতায়াত ছিল। তাহারই অন্ত্ুরোধে মধুস্ুদন উক্ত থিয়েটারের জন্য 

গইখানি নাটক ( মায়া-কাণন' ও "বিম না ধনৃুণ' ) রচনা করিয়া দিতে 

প্রতিশ্রুত হন। রচনার পারিশ্রমিক অগ্রিম পাঞ্য়তে মধুদ্দনের 

উপকার হইয়াছিল। রোগশধায় মধুস্থদন 'মায়া-কাননে'র খসড। সমাপ্ত 
করিয়াছিলেন ; “বিষ না ধন্ুগুণ' রচনা আরম্ত করিয়াছিলেন, এই ন্মাত্র 
জানা যায়। 

'জীবন-চরিত'কার লিখিয়াছেন, 'মায়া-কানণ? সমাপ্ত হয় নাই । কিন্ত 

প্রথম নংক্করণের পুশ্তকের “বিজ্ঞাপন” হইতে "না খায়, মধুস্্দন রচন! 

সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম খসড়া মাজ্জিত করিতে পারেন নাই । 

মধুস্দনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে “মায়া কফানন' পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল 

১৪ মাচ ১৮৭৪ ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১১৭7; আখ্যা -পত্রটি এইরাপ £ 

মায়া-কানন / মাইকেল মধূলদন দত্ত / প্রণী5 1 / জীশরচত্র খোল / ও | 

শ্রঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক / প্রকাশিত /নুতন বাঙ্গালা বন্্/ 
কলিকাতা,--মাণিকতলা গ্রীট নং ১৪৮ / সন্বৎ ১৯৩০। / 

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিও নিয়ে উদ্ধৃত হই ল-_ 

বিজ্ঞাপন । 

বঙ্গকবি-শিবোমণি ও শ্প্রপিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার যাঠকপ যদূহদন দত্ত 

পীড়িত শধ্যায় শয়ন করিরা “্যায়াকানন* নায়ে এই নাউকধালশি «চনা করেন। 
বঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে গামরা; ঠাঠাকে ছইধাপি উৎকৃ 

নাটক প্রণয়ন করিতে অহ্রোধ করিয়াছিলাম। 'তদহ্পারে ঠিনি মায়াকানন” 

নামে এই নাটক ও “বিষ না ধন্টুণ” নামে আর একখাশি নাটকের কতক শংশ 



মধুসুদন-গ্রন্থাবলা 

রচন1 করেন। লেখা লমাণ্ড হইবার অখ্থে তাহাকে উপযুক্ত মুলা দিয়! এবং 

পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়! আমরা উভয়ে এ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব 
ও বঙ্গরঙগভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি। 

নগরীয় নুনামলব্ধ নুতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে হুদার অক্ষরে 
খায়াকানন মুদ্রিত হইয়। প্রচারিত হইল গ্রস্থকারের জীবনকালের মধো এখানি 

প্রকাশ করিতে পার] গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন 

বিয়োগাস্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া! কোন ক্রমে অভ্র সম্বরণ 

করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ধ 

ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়! ইহার আগ্ভোপাস্ত দেখিয়| 

দিয়াছেন। “বিষ না ধনু ণ” সমাপ্ত করিয়া শীঘ্ব প্রণাশ করা যাইবে। 

শ্রীশরচ্চন্ত্র ঘোষ। 

কলিকাতা । শরীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় 

পৌধ,--১২৮*। প্রকাশক । 

নগেন্দ্রনাথ সোম “মধু-্মৃতি' পুস্তকের ৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়|ছেন, 
“মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খীষ্টাব্ষের ১৭ই আগষ্ট 
প্রথম রঙ্গতূমে অবতীর্ণ হন।” আরও কেহ কেহ এই উক্তির পুণরাবৃত্তি 

করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল থিয়েটারে “মায়া-কাননে'র প্রথম 

অভিনয় হয় ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্বের ১৮ই এপ্রিল তারিখে । এই প্রসঙ্গে “বঙ্গীয় 

নাট্যশালার ইতিহাস, (৩য় সংস্করণ ), পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য । 



মায়া-কানন 
| ১৮'৭ শ্বীষ্ঠাবের মাঠ যালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ &ই05 | 



নাঢেলিখিত বাভিগণ 

পুরুষ | 

বৃদ্ধ রাজা '" সিন্ুদেশাধিপতি | 

 অঙ্জয় 1. সিঙ্কুর রাজকুমার, শেষ রাজা 

পিদ্ুরাজমন্ত্রী । 

ধূমকেতু : গুর্জীনদেশের রাঙা । 

গুজ্জীররাজমন্ত্রী : 

ভীমসিংহ -... গুজ্জররাজের সেনানী। 

রামদাস ''।. অরুদ্ধতীর শিষ্য। 

মাত্বা ... মুত সিদ্কুরাজের আত্।। 

বৃদ্ধ '** বিচারার্থী। 

মদণ এ বুদ্ধের বন্থা শদ্রার পাণিপ্রার্থী । 

ঘৃসিংহ 1 এ 

ব্যাশ "*ত মুনি। 

দৌবারিক, নাগরিক, পার্শচর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দত, গুর্জরের 

দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্ত|াদি। 

্ত্রী। 

ইন্দুমতী '*  গান্ধারের পদচযুত রাজা 
মকরধ্বজের কন্যা। 

শশিকলা '** সিঙ্কুরাজের কন্যা 

মুনন্দা '**. ইন্দ্রমতীর সখী । 

কাঞ্চনমালা '** শশিকলার সথী। 

অরুদ্ধতী '** তপন্থিনী। 

সভা '-"  বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা। 

পোপ আহ 



মায়াকাণম 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম গভাঙ্ক 

পর্বতাবৃত পথ ;_পম্চাতে সিদু নগর, সম্মুখে মায়াকানন। 

( ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধৃপদান হস্তে জুনন্দার ছন্সুবেশে প্রবেশ) 

ইন্দ্ু। সথি! এ কি সেই মায়াকানন? 

স্থন। হাঁ রাজকুমারি ! 

ইন্দু। হা, ধিক সথি! তোর কি কিছুই জ্ঞাননাই? আমাদের 

কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন? 

স্ন। কেনা? 

ইন্দ্ু। কেন1-কেন কি? আমি রাজকুমারী,__এমন কি, রাজ- 

রাজেন্দ্রকুমারী ;--তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর 

কিসাজে? তুই কিকিছুই বুঝিস না? 

সূন। (ক্ষুগ্রমনে ) হা বিধাতা! তোর মণে কি এই ছিল? সখি! 

পৌোষ। পাখী একবার যা শিখেছে, সেকি আর সহদ্জে তা ভুলতে পারে? 

কখনো না কখনে! সে কথা তার মুখ দিয়ে অংশই বেরিয়ে পড়ে। 

তা সখি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে. আমাদের এ কথা শুনলে 

অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ? 

ইন্দ্ু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিপ্বনি ত 

আছে; আর আমাদের এখন এমনি অনস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও 

কথা তোলা অনুচিত । তা দেখিস, তুই যেন মতত সতর্ক থাকিস্। 

এখন বল্ দেখি,__এ কি সেই মায়াকানন? তা ওখানে গেলে আমাদের 

কি ফল লাভ হবে 1--আর তুই ও সম্বদ্ধে কি কি শুনিছিসৃ? 

স্থন। সখি। ভগবত্তী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন 

যে, “এ মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমুত্তি আছে যে লগ্নে দিনমণি 



৮ মধূলৃদন-গ্ন্থাবলী 

কগ্ারাশির স্ববর্ণগৃছে প্রবেশ করেন, সেই স্থুলগ্নে যদি কোনো পবিত্র- 

স্বতাবা কৃমারী, কি স্পবিত্র অনুঢ় যুবা এ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 

পুজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় তবিষ্ুং বরকে আর পুরুষ হইলে 

আপন ভাবী পত্বীকে সম্মুথে দেখতে পায়।”- আর আজ প্রাতঃকালে 

তপস্ষিনী আমারে বলেছেন, “গ্ঠ দিবা ছুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।' 
_ত| আমার এই বাসনা যে, এ মুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 

পৃজ! কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে! 
ইন্দ্ু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়? 

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কিমিথ্যাবাদিণী? না 

দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা ? 

ইন্দ্ু। তা নয় সথি!--তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে 

তয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসদ্ধান 

করা অনুচিত কর্্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যংকে গৃঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের 

দৃষ্টির বহিভূ্তি করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা 
করা কি আমাদের উচিত? 

নূন। তায! হোক্ সখি, তুমি এখন চলো] । 

ইন্দ্র। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার 

সর্ধশরীর থর্ থর্ করে কাপছে । তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে 

এনিছিস্ 

সূন। সখি। আমি কি তোমার শক্র1 তুমি এই জেনো যে, 

তোমার সঙ্গে ধার বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাকে দেখতে পাবে। 

তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস ছওয়া সাজে? 

ইন্দ্র। সখি! কিবল্লি?_ আমার বিবাহ! আমার বর 1যম।- 

( দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়। ) যেমন যছুপতি বাসুদেব রুঝিণী দেবীকে 

হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতাত্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ 

করেন, তবেই আমি বাঁচি! ( সজল-নয়নে ) এ জীবনে কি আমার আর 

সুখ ভোগের বাঞ্থা আছে 1-_তাও কি তুমি মনে কর সখি? ( দীর্ঘনিশ্বাস। ) 
ম্বন। (সজলনয়নে ) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতন। 

দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো! না। ৫বধাত| কি তোমারে 

চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন 1--ত্ত1 এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার। 
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(উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ ) 

সখি! এ দেখ, কি অপুর্ব মুদ্ি! আর এটি কি মনোরম কানন !-_ 
এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়। 
দেবীমুত্তির প্রতি ) দেবি! আপনার! সর্বজ্ঞ ;_ আমার এ সহী যে কে, তা 
আপনি অবশ্বই জানেন। আর আমর যে, কি অভিলাষে আপনার 
শ্রীচরণ-সম্লিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, 
একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন।-__( ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! 
ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অগ্রসন্ন হবেন না। দেবতার 
কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপুর্র্বক দেবীর 
চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা কর। 

ইন্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি 1--আমি 
যে দাড়াতে পাচ্চি না,_-আঃ!--আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, 
আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি ।--তা তুই আয়, আমর! ছুজনে 

পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্ধতকাননে কত যে হিংশ্র জস্ত আছে, তাঁ কে 

বলতে পারে? আমরা ছুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই” আয় আমরা 

পালাই ;__আমার হৃৎকম্প হচ্চে! 
স্বন। বল কি সথি! এ মহাদেবীর সন্মুথ কি কোন হিং জ্ত 

সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে 
অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।-_-হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে । 

ইন্দ্ু। সথি! আমার মন চায় নাযে, আমি এ বিষয়ে হাত দ্িই। 
তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্ট! কর! 
অজ্ঞানের কর্ম । সে চেষ্টা কত্বেই নাই। ধ 

মুন। সথি! তুমি এত ভয়পাচ্চোকেন? এতো তোমার স্বভাব 

নয়। এই নাও, ফুল নাও। 

(পুষ্প প্রান) 

ইন্দ্ু। সুনন্দা! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ 
নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়। গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়।) দেবি ! 

যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে 

উপস্থিত করুন, আর যদি আমার তাগ্যে বিবাহ না থাকে,-_( আকাশে 
রঃ | 
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. বনধ্নি ) নুনন্দা! নুনন্দা একি সর্বনাশ! ইস্! ইদৃ! বনমতী 

যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন! উঃ! কাননের বৃক্ষশাধা-কম্পনে যেন ঝড় 
উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন! 

- সুনন্দা! তুই আমাকে ধর্, আমি আর দাড়াতে পারি নি! (সুনন্দা 

ইন্দ্ুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন ) | 

স্ন। ভয় কি1__তয় কি? ভগবত্তী বনদদেবীই আমাদের এ সঙ্কটে 

রক্ষা কর্বেন! 

ইন্দ্র। আর বনদেবী 1 আমর] এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর 

কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের 

পাপের প্রতিফল দিতে উদ্ধত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই 

বলেছিলেম যে আমাদের' এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে! হায় | 
কেন যে, অরুদ্ধতী দেবী তোরে অমন কথ! বলেছিলেন, তা আমি এখনো 
বুঝতে পাচ্চি না। যা হোকৃ,য। হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ 

এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;_ত1 চল আমরা 
শীঘ্র পা__( নেপথ্যে শূঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি? 

সুন।__হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার বর আসছেন আর কি1-_-ভগবতী 

অরুদ্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী 1_-( নেপথ্যে পদশব ) 
ইন্দ্ু। ( নচকিতে ) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! 

কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায় ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।-_শুনেছি, এই সব 

নির্জন প্রদেশে সর্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাদেরই কেউ হতে 
পারে। তবেই ত আমরা গেলেম। আয়, আমর! দেবীর পশ্চাতে লুকুই। 
( পশ্চাতে লুকাইয়া৷ করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ ভয়ে ) হে বনদেবি!_- 

হে মাতঃ|--এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা] করুন! 

(মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ ) 

অজয়। (ম্বগত) কি আশ্রর্য্য! বরাহটা দেখতে দেখতে কোথ! 

পালালো? এই ন] সেই মায়াকানন 1 লোকে বলে, এই কাননে এক 

পাষাণময়ী দেবী-্রতিসা আছেন,-_সুর্ধ্যদেবের কগ্যারাশিতে প্রবেশকালে 

সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুঁজ কল্পে পুরুষ আপন 
ভাবী পত্বীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্ুৎ স্বামীকে সুখে দেখতে পায়।__ 
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( সম্মুখে দৃষ্টি করিয়!) বা! এধে| আমার মম্মুখেই সেই পাষাণময়ী 
দেবী রয়েছেন! আর ওর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!-- 

এই যে!--এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে !_ 
এ নব কে রাখলে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই | 
(চিস্তা করিয়। ) হা, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার মুবর্ণমন্দিরে 
প্রবেশ কর্বেন !- সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাত্ী 

এই দেবীর পদতলে আপনার অবৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে । (ক্ষণকাল 
নিস্তব্ধ থাকিয়া) তাবেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপন্সে 

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল ।-_ 
(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার 
ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্তী হবেন, দয়া করে তারে 

আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে ধারে আমি এ স্থানে 

দেখতে পাবো, এ জন্মে তারে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্বো 

না, এই আমার প্রতিজ্ঞ । 

(পু্াঞ্জলি প্রদান) 

স্বন। (ইন্দ্রমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে) সথি! এখন 

আমারে বড় ভয় হচ্চে।_-( রাজপুক্রকে নির্দেশ করিয়া) এ যে যুবা 

পুরুষটি দেখ চো,_বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী । এখন দেখলে ত 

বনদেবীর কি অপুর্ব মহিম! ! 

ইন্দু। (কপট ক্রোধে )ম্ুনন্দা! তুই চুপকর্। তোর কি একটুও 

লজ্জা! নাই ?_-এ যুগয়াবেশী যে কে: তা ত আমর] জানি না।- দেখ ওর 

হাতে অস্ত্র আছে। হয় ত আমাদের ছজনকেই উনি বিনাশ কত্বে পারেন। 

সুন। (সহান্তে)সথি! আমার আর সে ভয়নাই। উনিই এই 
সিন্ুদেশের যুবরাজ । আমি ওকে অনেক বার দেখিছি। 

অজয়। ( পরিক্রমণপূর্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া -সবিশ্ময়ে ) 
এ কি? এরা কে?-দেবী কি মানবী1- আহা! কি অপরাপ 
রূপমাধুরী !__দেবকন্যাই বোধ হচ্চে ।-নতুবা! এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন 

বনস্থলীতে মানবকূল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়। 
সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়1) হা, তাও তহতে পারে! আমার 
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পূজায় শুপ্রস্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই ছুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত 
করেছেন। এ'দেরি মধ্যে একটিই আমার. হাদয়তোষিণী হবেন। 
( করযোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিস্ত্য 
মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যদি আমার অনুমান অসত্য 

না হয়, তা হলে এই ছুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্িনীর ম্যায় সলঙ্জায় 

ঈষৎ ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিম্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! 
যদি তোমার শ্রীচরণকৃপায় ভাগ্যক্রমে আমার এ অমূল্য স্ত্রীরত্ব লাভ হয়, 
তা হলেই আমার জীবন সার্থক | (আকাশে বজ্বনাদ )এ কি? এমন 

শুত সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন1-__তবে কি দেবী আমার প্রতি নুপ্রসন্ 
নন | আর তাই বাকেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে এমন সুছূর্সত 
স্্ীরত্ব আমার সম্মুখে উপস্থিত করবেন কেন 1--তবে হয় ত বগ্রই অনুকূল 
হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্পে ।-_-( অগ্রসর হইয়! সুনদ্দার 

প্রতি) মুদ্দরি! আপনার কে1- আর এ অসময়ে এই বিজন 1বপিনেই 

বাকি জগ্ঘে? 
সুন। (করঘোড়ে ) রাজকুমার ! প্রণাম করি। ইনি 

ইন্দ্ু। (জনাস্তিকে ভ্রকুটীতঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি 
কিছুমাত্র জান নাই? 

স্থন। (জনাস্তিকে সমম্রমে) সাথ! আমার অপরাধ হয়েছে। 

বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই ? 
ইন্দু। (জনাস্তিকে ) বল্, আমর! বণিকৃ-কগ্া, এই দেশেই বসতি। 
অজয়। (মুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর 

দিচ্ছে৷ না কেন? | 
মুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার 

রাজ্যেই আমাদের বাস। | চে 
অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার 

সঙ্গিনী কখনই বণিকৃছুছিতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে 
বল, ইনি কে? 

মুন। রাজকুমার !_আমার এই প্রিয়সধী-_ * 
ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনাস্তিকে ) আবার 
মুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি 
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অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথ। শুনে আমর! 
এখানে এসেছি । 

অঞজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা। কল্পে, কিন্ত দেবতার 
প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহুৎকুলসস্ভবাঃ তাতে আর 

কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে 
প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো! সিঙ্কুরা্জ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি 
কখনো পরিণয়ব্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার এ প্রিয়সধীই সিঙ্ু- 
রাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধন্মিণী হবেন। (দেবীর 

প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন 

পর্র্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী। এ নারীরতুই সিদ্ধুদেশের ভাবী 
পাটেশ্বরী ।--( আকাশে বভ্বধ্বনি) একি 1 একি কুলক্ষণের পুর্্বলক্ষণ ? 

(সম্বগত )--এ সকল দেবমায়া__মানববুদ্ধির অতীত ।-_এরা কি তবে 

যথার্থই বণিকৃকগ্যা 1--আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর 

ভিন্ন অন্যাত্র কি কখনো কনক-পদ্ন প্রচ্ুটিত হয়? পতিতপাবনী ভাগীরঘী 
হিমাদ্রির মণিময় গৃছেই জন্মগ্রহণ করেন। 

স্থন। (সহান্ মুখে ) রাজকুমার ! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্তাঁ, 
--ত1 আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন? 

অজয়। নুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে 

চায় না। শকুত্তলাকে মহষি কথের আশ্রমে দেখে রাজ। ছুম্মস্তের হাদয়ই 
তাকে তার পরিচয় দিয়েছিল, “এ যে খধিপালিত স্তরীরত্ব, উনি কখনই 

্রাহ্মপ-কন্া। নন।” আমার হাদয়ও তেমনি আমাকে এই কুথা বল্ছে”_ 

তোমার এ সথী বণিকৃ-কম্তা নন । 
ইন্দ্। (সুনদ্দার প্রতি) সথি! মানব-হাদয়ে কথনো কি ভ্রান্তি 

জন্মে না? 
. অজয়। (সুনন্দার প্রতি) মথি। সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্ত 

(নেপথ্যে শুঙ্গধবনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়? রাজকুমার 

কোথায় 1 দেখ, তার অশ্বকে একটা ব্যান্তে আক্রমণ করেছে | 

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। খরমেশ্বর 

আর এ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে, অতি শীঘ্র যেন তোমাদের 

পুনর্দর্শন-সখ লাভ করি । 
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( নেপথ্যে )_ওরে | আবার শূ্গধ্বনি কর্। রাজকুমার না৷ হলে 
এই ভীষণ ব্যাঘ্রকে আর কে নিরপ্ত করতে পারে? | 

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া শুনদ্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন 
পদ্নে স্থগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার এ মনোমোহছিনী সধী আমার 
এই হাদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিঠিত রইলেন।--তা আমাকে এখন 
বিদায় দাও ।__দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুডে রথের বিপরীত 
দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চষ্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি 

তোমার সঘীর দিকেই থাকলো] । 

| ইন্দুষতীর প্রতি লতৃঞ নয়নে দৃ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান ] 

স্ুন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আখি 

ছুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। এ কি?--এ কি1-ধে্ধ্য অবলম্বন 
কর।-_এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙগলের লক্ষণ। 

ইন্দু। চল্গু সখি, এখন আমরা যাই। দেখ,, যে ব্যান্র এ রাজকুমারের 
অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আমতে পারে। তা হলে 

কে আমাদের রক্ষা করবে? | 
সথন। দেখ সখি, অরুত্ধতী দেবী দৈবনির্ণয়ে কি মপণ্ডিত। ! 
ইন্দু। তাই ত| কি আশ্চরধ্য! এখন দেখি, তবিষ্যুতের গর্ভে কি 

আছে। তা দেখ তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। এ 
রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।-_তা 
আয়, আমরা এখন যাই। আজ য! দেখলেম, তা সত্য কি ত্বপ্নমাত্র, এর 
প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাক 

সিদ্ধুনগর ; রাজপ্রাসাদ ;-যুবরাজের মনির | 

(বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ) 

_ রাজা। (পরিক্রমণপূর্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই 
ন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, 
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এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা! হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা 
কোন কর্্ম কর! সমূচিত নয়। (প্রকাশে) দৌবারিক! 

(দৌবারিকের প্রবেশ) 

দৌবা। মহারাজ! | পু 
রাজ1। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহবান কর। 

দৌবা। রাজাজ্ঞ! শিরোধার্য্য । 
[প্রস্থান । 

রাজা । (স্বগত ) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, 
পিতৃ-আজ্ঞ। প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, 
উদাসীনের ন্যায় চতুর্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ 

দুরন্ত কলিষুগে দেখছি, পিতা যদি সর্ববভঃপ্রযত্্ে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, 
তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে 
“কালের গতি অতি কুটিল11% | 

(মন্ত্রীর প্রবেশ) ্ 
মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যুষে 

'্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য । কিন্তু, এ অসাময়িক প্মরণের 
কারণটি অন্ৃভূত হচ্চে না। 

রাজা। মন্ত্র! এযে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। 
মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথ! সর্ধসাধারণেই ত জানে। হ্রদের যে 

প্রথমে পুর্ব দিকে উদ্দিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে 
কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না) 

সকলেই এ কথা জানে; কিন্ত এরূপ সব্ধজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ কর! 

হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, 

এ অধীন তাই জিজ্ঞানু হচ্চে। 
রাজা। মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। 
মন্ত্রী। এর কারণকি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? ন্বয়ং 

মা কমলা রাজগৃছে চিরনিবাসিনী ; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ম্যায় সুশাসিত; 

পুত্র রূপে কাণ্তিকেয়, আর বীরবীধ্যে পার্থসদৃশ ; কন্যা রূপে লক্ষমীন্বরূপিণী, 
গুণে সরন্বতীসদৃশী ; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ : হয়েছে ! 
মহায়াজের কিসের অভাব? তা এ উৎকণ্ঠার কারণ কি? 
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রাজা। মস্ত্রি! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ কল্পে, এ সকল 
আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি 

দরিদ্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেক্ষা শতগুণে মুখী নয়। কিন্তু, 
বিধাতার নির্ববন্ধ কে খণ্ডাতে পারে? 

ম্ত্রী। (সবিশ্ময়ে) এ কি মহারাজ ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারিবিন্দু 
দেখতে হলো? | 

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ 
পৃথিবীতে আর নাই । তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, 
আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকগ্াকে 
নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি 
অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ কল্লে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বঙল্লে, 

“পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম কেন কল্লেন ?” অন্নুমতি ! 
পিতারে কি কখনো এ সব বিষয়ে পুত্রের অহুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা 
করে, ছুরাচারের মণ্তকচ্ছেদন করে ফেলি! তাতুমিকিবল? মন্ত্র! 
এরাপ অপমান সহা কর! অপেক্ষ। পিতৃপিতামহের হ্ুলপিণ্ডের লোপ করা, 

আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ। 
ম্ত্রী। কি সর্বনাশ! মহারাজ, এরাপ সঙ্কল্প কি আপনার উপযুক্ত 1 

যে রাজদিংহ জয়দ্রথ বীরবীধ্যে পাগুব-রথিদললকে রগমুখে পরাভূত 

করেছিলেন, ষে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম-বহিভূর্ত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে 
ধনগ্য় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজরধী 
জয়দ্রথ অবধি মহারাজের ব্বর্গীয় পিতা পধ্যস্ত সমস্ত রাজধির ক্রন্দনধবনি 
যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতাস্ত 

ধর্পরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উম্মার্গগামী জনের ম্যায় 
অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগৃঢ় কারণ আছে। 
মেই গুঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ব্বাদৌ উচিত হচ্ে। 
রাজকুমারী শশিকল! তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের 

দ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দুর কর্তে সক্ষম। অতএব 
মহারাজ, তাকেই স্মরণ করুন। স্ত্ীবদ্ধি সর্বত্র পরিকীত্তিতা ) তাতে 
আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরব্বতীরাপিণী। | 

রাছা। মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক! 
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| ( দৌবারিকের প্রবেশ ) 

দৌবা। মহারাজ! 
রাজা । শশিকলাকে এখানে আসতে বল। 

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধাধ্য ৷ 
| প্রস্থান । 

রাজা। এর যে কোন গৃঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ 

নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সর্বদা 

হ্বকোমল কোকিল-ন্বরে আমার সহিত কথাবার্ত। কহিত, কিন্তু কাল 

একেবারে বাজগর্জন করে উঠলো! । 

(শশিকল! ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ) 

শশি। (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ! দাসীকে 

কেন স্মরণ করেছেন ? 

পাজা। বসে! চিরজীবিনী হও। তোমার অগ্রজের এ কি 

অবস্থা? এর কারণ তুমি কি কিছু' জান! 

শশি। পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক ল্লেছ করেন, এবং আপন 

সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তার বর্তমান 

চিত্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্ত তিনি 

আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন। 

রাজা। বৎসে। পিতৃ-আজ্ঞ। অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। ত 

তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তব সে পাপ 

আমার আশী্্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা 

আমাকে বল। 

শশি। প্রায় ছুই মান গত হলো, এক দিন দাদ। মৃগয়ার্থ এক বনে 

প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অনুসরণক্রমে, পর্বতময় কানন- 

প্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রত্িমা, আর 

তার গীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্বে মায়াকাননের 

নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন) সেই দিন লেই সময়ে, 

দু্ঘ্যদেব কণ্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে 



১৮ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 

দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা করলেন, অমনি সহসা 
আকাশে বজ্্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চান্তাগে ছইটি ছন্নবেঙ্লী স্ত্রীলোক 

দেখতে পেলেন। এ ছুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোন্তবা বলে প্রতীতি হলে 

তিনি দেবীর সম্মুখে তারে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, 

তাকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি 

দাদার ভাবাস্তর হয়েছে। 

রাজা। (মন্তকে করাধাত করিয়া) কি সর্ধনাশ! এত দিনের পর 

এ মহদ্বংশ কি লত্যই বিলুপ্ত হলো? 

মন্ত্রী। (সত্রাসে ) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি 1 
রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, 

এই বংশের কোন রাজ! বা রাজকৃমার এ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে 

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে 
দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন- 

গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্থে হয়! আর তার সমুদয় বাসন] চিরদিনের 
জন্য শুফ হয়েযায়| হায়! হায়! অজয় কেন এ মায়াকাননে প্রবেশ 
করেছিল! হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন | 

( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) কিন্ত দেখ মন্ত্র! এ রোগের যে নিতাত্তই ওষধ 
নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসং সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা 
যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকল]! তোমার দাদা 
যাতে এ বাসন! পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ। 

(নেপথ্যে পুরুষোক্তি বিরহ্-গীত। ) 

এ মা, তোমার দাদ! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি 

আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। 

আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্ঘে 

সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন 
পাতুন, তার শ্রীচরণে এই প্রার্থন!। 

| এক দিকৃ দিয়! রাজ! ও মন্ত্রী, অন্ত দিক্ দিয়! শশিকল! ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান 1 



দ্বিতীয় অস্ক 

প্রথম গর্ভা 

সিন্ধুনগর ;--রাজপুরী ;--রাজসভ]। 

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ) 

প্র-না। মহাশয়! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দৃত 

প্রেরণ করেছেন? আর এ বিবাহে ভার নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে? 

দ্বিনা। আজ্ঞা হা; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত 

হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্বাস্তঃকরণে অনুমোদন 

করেছেন। 

তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ 

হয়েছিল? 

্বিনা। না মহাশয়। কিন্ত আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি 

কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন। 

তু-না। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য! কারণ, পঞ্চালপতির 

একমাত্র কন্া, দ্বিতীয় সন্তান সম্তভতি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ 

হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তার ন্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও 

পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ লিঙ্ুনদ, বছুতর নদ- 

নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন। 

প্র-না। মহাশয়! আশ! পরম রায়াবিনী! সুতরাং আমরা সকলেই 

এইরূপ আশা করি বটে। কেন না, আমর! সকলেই মহারাজের 

শুভানুধ্যায়ী, কিন্ত এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধ! আছে। 

সকলে । ( সসন্ত্রমে ) বলেন কি, বলেন কি। কি বাধা মহাশয়? 

প্র-না। জনরবের দিগন্তব্যাগী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ 

করে নাই? 
সকলে । কি জনরব মহাশয়? 

প্র-না। আপনার! কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্তমান 

মহারাজ, এক বরাহের অহুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। আর, 
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মেই কাননে প্রতিষিতা পাষাণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 

পূজা করেন। | 

মকলে। (সকৌতুকে ) মহাশয়! তার পর কি হলো? 

প্রনা। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 

করিলেন, অমনি সম্মুখে সধীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। 

তিনি নরনারী কি সুরস্ন্বরী, তা পরমেশ্বরই জানেন। 

সকলে । ( সবিদ্ময়ে ) তার পর মহাশয়? 

প্র-না। তাকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্্রমুগ্প্রায় এবং তদুগত- 

হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত 

অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্বীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার তয় হচ্ছে 

যে, পঞ্চালাধিপত্তির দৃতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ 

এখন স্বাধীন; কর্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তার স্বেচ্ছাচারী মনকে কে 

ফেরাতে পারে? 

সকলে। হা, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে! তা যাহোক, 
মহাশয়! মায়া-কানন কি? | 

প্র-না। আপনাদের জম্ম এই সিদ্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস 

করছেন) তা আপনার! মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই? এ কি আশ্চর্য্য | 

মে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত আশ্রয় 

কাধ্য। এর! অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা। 

তৃ-না। (সগব্রবে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি. 

হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্বপুরুষ পাগুবদের শ্বশুর 

ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশঘ্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের 

সহিভ কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে 

কিন্ত, আপনি কি জানেন না ষে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব 

বীর-প্রবর জয়রথ, স্বীয় বাহবীর্ষেয এক দিবস সম্মুখমমরে সমুদয় পাণ্ডববল 

পরাজ্ছুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনগয় তাকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে 

কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে । | 
প্রনা। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্থনীয়। বিধাত| করুন, 

তার অন্ুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে 

্রফুল্প করুন। আর আমর! যেন তার সুমৌরভে নুখ সন্তোষ লাভ করি। 
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যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে মরোবরের-শৈবালকূলও তৎসম্পর্কে 
রম্য কাস্তি ধারণ করে। 

(নেপথ্যে তোপ ও হত্ত্রধ্বনি ) 

এ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন। 

( নেপথ্যে বন্দীর বন্দন1) 

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্খ্বচর বীর পুরুষের প্রবেশ) 

সকল সভ্য। ( উচ্চৈঃম্বরে ) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ 

চিরবিজয়ী হোন! 

(রাজ! ম্লান-বদনে ধীরে ধীরে লিংহাসনে উপবেশন ) 

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শরিরে ধারণ করা, 

সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত 

শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভম্মীভূত হচ্ছে, শত সহ সৃপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি 
উৎকট ছুক্কৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোতে 

নরাধম পুক্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্ত আমার 

সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থণীয় নয়; অগ্ভকার এ দিন আমার জ্ঞানে 

অশুভ দিন। কেন না,যে ইন্ত্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন 

স্বকীয় তেজঃপ্রতভাবে এই সিংহাসন সমলন্বুত করেছিলেন,_যে উন্নত 

. শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ 

আজ কোথায়? সেউচ্চ শির এখন কোথায়? হায়] মাদৃশ থগ্ভোত 

আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে! যা হোক, 
আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ ছূর্বছ ভার বন করতে সাহসী হয়েছে 

সে কেবল আপনাদের ভরসায়। 

সকলে । (হস্ত উত্তোলনপূর্রবক সাহলাদে ) মহারাজের জয় হউক! 

প্র-ন।। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে ) মহাশয়! দেখলেন, 

আমাদের মহারাজের কি স্ুশীলতা! কি অমায়িকতা | কি মিষ্টভাষিতা ! 

যৌবনারন্তে ধীরা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে 

পড়েন। তা দেখুন শাগডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত 

মত নৃখলাত হবে, তা এখন বর্ণনা করে পেষ করা যায় না। 
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খি-না। (জনাস্ত্িকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের 

বড় গুণ প্রাচীন রক্ত অম্ুতধারাবং। অমর করে না বটে, কিন্তু হাদয় 

মধুময় করে | 

ন্ত্রী। ধর্্মাবতার! গত কল্য পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে 
উপস্থিত হয়েছেন | তার যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি 

প্রার্থনা করেন, মহারাজ তায় বক্তব্য শ্রবণ করেন। 

রাজা। আচ্ছা, দুতপ্রবরকে এ ভাতে আহ্বান করা হৌঁক। 
পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয় । 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 

যাজা। ধনঞয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি ম্বগয়ার্থে বহির্গত 

হব। বল দেখি, কোন্ বনে মৃগয়া ব্যাপার সুচারুরাপে সম্পন্ন হতে 

পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিভ। 

ধন। ধর্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য 

মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও. 

বীরবাছও শর ক্ষেপণে রাস্ত হবে, সন্দেহ নাই। 

(দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 

দুত। মহারাজের জয় হৌক্। এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পথলরাজের প্রেরিত 

দত; মহারাজকে আশীর্বাদ করছে। 
রাজা। (প্রণামপূর্বক সবিনয়ে ) বসতে আজ্ঞা হোক। 

দুত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির 
গুণকীর্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে । 

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্ীয়; ত্তার শুক্লুতর যশ:- 

জ্যোতস্বা, ভগবান রোহিণীপতির কিরণজালবৎ এ ভারভরাজ্য সুদীপ্ত 

করেছে! অতএব তার পরিচয় আমাকে দেওয়৷ বাছুল্যমাত্র। তা সে 
রাজচক্রবর্তাী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন? 

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার ন্বগাঁয় 
পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ 
সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্লে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? 
এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্ব্বাস্তঃকরণে অনুমোদন 
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করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্তব্তা এখন আপনাকেই স্থির 
কর্তে হবে। ধর্মাবতার | আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার । বিধাতা 

আপনার মঙ্লল করুন! 

রাজা। ( শ্বগত ) কি বিপদ! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় 
হাদয়রাপ তরণীকে বাগ্রতাবে কৃূলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই 

বাত্যা যে সহসা আরম্ত হলো! হেহদয়! তুমি শান্ত হও। বরঞ্চ এ 

রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শৃকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে 
কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজম্য দৌষস্পুষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? 

সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পুজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশ্যে ) 
দূত মহাশয়! আমার স্বগাঁয় জনক যে এরপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা 
আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিস্ত যখন তিনি এরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, 

তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় ন] হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে 

এত শীঘ্র স্ব্গ-ধামে আহ্বান করবেন। 

দ্বত 1 ( সবিস্ময়ে ) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন? 
রাজা । আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। 

আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্ধ্য নির্বাহ 

কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্ধ্যা, আর প্রজাবর্গ ই সম্তানসদৃশ 

হওয়৷ উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখবাসন! বিস্বত হয়ে, 
প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বালীন নুখাম্বেষণ করি । 

দৃত। মহারাজ! এ সকল তপন্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্বের 

কত শত রাজধি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাদের 
কেহই ত মহারাজের ন্যায় এরূপে দাংসারিক ম্খভোগে বিমুখ হন নাই? 

রাজা। দুত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরপ নয়। 
আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিয্লাজ কচ্চে; কিন্ত, সকলেই তে সমকায় 

নয়। খনিগর্ডে অসংখ্য মণি আছে; কি সকলেরই তো সমমুল্য ও 

সমজ্যোতি নয়। অন্য অন্য রাজধির1 যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে 

সেই পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। ূ 
দৃত। (গাত্রোথানপুর্বক কিঞ্চিং সরোষে ) তবে কি মহারাজের 

এই ইচ্ছা ষে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন ন! হয়? 
মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! এ সকল এক দিনের 

রর 



২৪ মধুদদন-গ্স্থাবর্লী 

কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স) বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক 
চাঞ্চল্য, এখন সম্যক বিবেচনা আয়ত্ব হয় নাই। আপনি বসুন 

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে) কেমন মহাশয়, 

শুনলেন তো? এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা? আপনি দেখবেন, 

এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শক্রদলমধ্যে 
অতঃপর পঞ্চালপত্তিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক, এ বুড়ো দূত 

বেটার কথায় গা জলে ওঠে। ওর রাজ! বিক্রমকেশরী ! যদি যুদ্ধ 
সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে। 

তুনা। ঈদৃশ সহদয় রাজার জগ্ঘে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর 

সমুখে স্বীয় জীবন বলিম্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে? কিন্ত এখন 
চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন। | 

রাজ|। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। মুতরাং 
তার দুহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়। 

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচুড়ামণি! পিতৃচ্থলে একজনকে 

গণনা! করি বঙ্গে যে, তার কন্যার পাণিগ্রহণ কর] অন্থচিত, এ কথা 

আপনার সমযোগ্য নয়। ( করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের 

বাঞ্থা এই যে, আপনি পধ্ালপতিকে গ্রকৃতরাপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন ! 
্বশুর যে শান্ত্রানুমারে পিতৃবৎ পুজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ 
সম্বন্ধ সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য নুখ-সস্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর 
মহারাজের শক্ররাজ্য, খাগ্ডবের গ্যায় তত্মীভূত হয়ে যাবে। 

রাজা । (ঈষৎ বিকৃত প্বরে ) এ-বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্ব স্থির হতে 

পারেনা । আপনি মন্ত্িবর়ের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! দেখুন, 

মন্ত্রিরর! দুত মহাশয়ের আতিথ্যকার্ষ্য যেন কোনরাপ ক্রটি না হয়। 
ম্ত্রী। রাজ-আজ! শিরোধার্য্য । 

(দৌবারিকের প্রবেশ ) 

দৌবা। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী 

একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজন্বারে উপস্থিত হয়েছে। ভার মধ্যে যে 

ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, মে বলে, মহারাজের, নিকট তার কি 
নালিশ আছে। 4 
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রাজ1। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর । 

দৌবা।' যে আজ্ঞা মহারাজ ! 
[ প্রস্বান। 

রাজা। মন্ত্রির | এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-্বারে 

উপস্থিত ; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে। 

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্পিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে । আপনি 

ধর্ম-অবতার ; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত 

হতে পারে। | 

( একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ ) 

বুদ্ধ । মহারাজের জয় হৌক ! মহারাজ! আমি নিতাত্ত বিপদ্গ্রন্ত ; 

এই ষে কম্যাটি, এ আমার একমাত্র সম্ভতি; এই যুবকদ্বয় ইহার 
পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, এ মদন নামক যুবকের সহিত 

আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুক্র। কিন্ত এই 

নবসিংহ নামক যুবা, আমার অনাভমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কত্তে সর্বদাই 

সচেষ্ট । মহারাজ ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্ত রাজষি ভীম্মকের 

অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে 

ঘ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ । আমি মহ! সঙ্কটে পড়ে রাজ-সন্নিধানে এসেছি, 

মহারাজ বিচার করুন। রর 

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ানাধিকয আছে 

কিনা? 

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্তব,_উভয়েই বধ্যশালী । 

কিন্ত, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র ! 

ন্ত্রী। (সহাস্ত বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে 

যাচ্চ না। 

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্ঠাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ 

না কত্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা. তেমনি পাত্রে 

কম্তাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ব হতো) কিন্ত, এখন, এর 

হিভাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি 

পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটির নাম কি? 



$৬ ... মধুগ্দন-্রস্থাবলী 

 বুদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা। 

রাজা। ভাল নুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি 

কাকে মনোনীত করেচ? | 

মৃভ। ( লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি ) 

রাজা । দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা 

তোমার উচিত নয়। ' বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, 

তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্তে পারি না। আর নিশ্যয় জেনো, 

এ অবস্থায় যদি- অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার 

সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষতির সন্তাবন। নাই | অতএব, বাছা, লজ্জা 

পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। 

সুত। (মস্তক অবনত করিয়! মৃদুষ্বরে ) মহারাজ । মদদনকে আমি 

আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি। 

রাজা । কিবল্পে বাছা? 

বৃসিং। (ব্যগ্রে অগ্রমর হইয়1) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মনকে 

সহোদরত্বরাপ জ্ঞান করেন। 

রাজা । (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুনলেন তে মহাশয়! আপনার 

কন্যা, মদনের সহিত পরিণয়প্রাথিনী নন । 

মদ। মহারাজ! মুদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব 

এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে ন। 

মন্ত্রী। (হাস্য মুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে 

আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছে। 
না1 সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে? 

রাজা । আর দ্বন্বে ফল কি! (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়! আপনি 
কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী আোতম্বতীর গতি আর স্বাধীন 

মনোবৃত্বি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অন্ুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য 
হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেশ্রেষ্ঠে কথঞ্চিৎ কৃতকার্ধ্য হওয়া যায়, তবু 
তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। 

নৃসিং। (উচৈঃম্বরে ) মহারাজের জয় হোক! 
রাজা। দেখুন মন্ত্রিরর! রাজকোষ হইতে দি সহত্র স্বর্ণ রা 

এই কণ্ার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন। 
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নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু । 

(নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্িক বান) 

ম্ত্রী। বেল! ছুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাতঙ্গের অনুমতি 

হোক। | 

রাজা । আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন। 

সকলে। (আহলাদ সহকারে উচ্চৈঃম্বরে ) মহারাজ চিরবিজয়ী 

হোন। মহারাজ কি স্ৃক্ম বিচারক! আার দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও 

অধিক। 

[ মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি ন্ুক্ম বিচার বলে? 

কি অন্যায়! 

মন্ত্রী। কেন 1 মম্যায় কি হলো? 

মদ। ষে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অন্কুরাগ, মহারাজ তাকে 

অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয়? 

ম্ত্রী। (সহাম্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি! তোমার 

যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে. তুমি তাকেই চাও না কি? 

মদ । (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে 

রইলেন? 

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বল্বো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, 

তা তো অন্ঠায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয় আমাদের 

মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র নুবণ-মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় 

সামান্য কথ! নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল হোক! 

মদ। (সক্রোধে) আপনি দেখচি অর্থপিশাচ! মনুয্ের হাদয়ের 

প্রতি দৃক্পাততও করেন না 

মন্ত্রী। হা। হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুনবো, 

একবারও এরূপ মাশ। করি নাই । তুমি কি ভাই অন্যের হাদয়ের দিকে 

দৃকূপাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে 

তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্তে চাও? তার কি হ্যদয় নাই? তা এখন 

জা 
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নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই 

শিরোধাধ্য। 
| বৃদ্ধ ও মনের প্রস্থান । 

মন্ত্রী। (ম্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না 

করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশাস্তি-কণ্টকময় দুর্গম ছূর্গন্বরূপ হয়ে 
উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এপ উম্মত্বপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান 

করা নিতান্ত আবশ্মক। তা যাই দেখি, রাজনদ্দিনী শশিকল! কি পরামর্শ 
দেন। আর, অরুদ্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্পলেও 
কত্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক । কিন্তু 
তপন্বিণী যদি কোন উপায় কত্তে পাত্বেন, তা হলে এত দ্দিন অবশ্যই 
আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সংপথ দেখতে পাচ্চি। 

কিন্ত, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া অস্রেয়। 
অতএব, একবার তারি নিকটে যাই । 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

লিদ্ধুনগর ধাজপুরী )--শশিকলার মন্দির। 

(শশিকল! ও কাঞ্চনমালা আলীন1) 

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। 

জানি না, তার ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তু কি অসস্তষ্ট হয়েচে। 

কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সে চিন্তা কত্তে হবে না। কেন না, 

মহারাজের ম্যায় নৃশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর দদৃগুণান্বিত কি আর 
ছুটি আছে? 

শশি। তা সত্য বটে; কিন্তু সথি!| সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে 
পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি শার সে দাদা 

আছেন! কাঞ্চন! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি এপাপমায়া-কাননে 
প্রধেশ করেছিলেন, ত। আর বলবার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ) 
হে নির্দিয় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সতাইি এ রাজকুলের 
মৃবর্ণদীপ নির্ববাণ কত্তে বা প্রসারণ কচ্চো। শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির 
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দূত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তার প্রস্তাবে কি 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন! তার প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি 
উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্লেও ভয় হয়। 

কাঞ্চ। এ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। ওর কাছে সকল 
সংবাদই পাওয়া যাবে এখন। 

(মন্ত্রীর প্রবেশ) 

শশি। মন্ত্রীমহাশয়! প্রণাম করি। 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী ও চিরম্রখিনী হোন। 

শশি। কাঞ্চনমাল1! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও। 

( আমন প্রদান) 

ম্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্। হোক। আর '.আজিকার রাজসভার 

সম্বাদ কি বলুন দেখি। রি 

মন্ত্রী। ( উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি। সকলি ম্ুসম্বাদ। 
মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ 'ও সভাসদ্মণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত 

করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন 
করি, তা৷ হলেও, প্রজার প্রভুতক্তিম্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ 

নগর বেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং বজ্ত্রপাণির কঠোর বজও তা ভেদ কত্ত 

কৃন্টিত হবে। 

শশি। (সাহলাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী 
মহাশয়! পঞ্চালের দৃতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ,করেছেন ? 

ন্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিশ্বরন ঢাল! উচিত নয়। তথাপি, সেকথা 

মাপনার গোচর কর! নিতান্ত আবশ্যক । সেই কারণেই, আমার এ সময়ে 

মাপনার সন্দর্শনে আসা । আপনার অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন 

মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে 
কান না কোন অমঙ্গল সংঘটন হুওয়ার এই পুর্বরবস্চন] | 

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যেদাদাকে 
কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তার সে স্বপ্ন, তিনি কোন 

মতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয় | আপনার কি বিশ্বাস হয় 

য, তিনি, এ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন? 
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 মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি। হয় তো, কোন স্বরকামিনী 

বনবিহারার্থে সে দিন এ উপবনে উপস্থিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট 

একেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন 

মানবীকে দেন না। সেয! হোক্, আমাদের এখন এই কর্তব্য যে এ বিষয় 

ভালরূপে অনুসন্ধান করি । যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে 

তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন কেন না, দূর দেশ হতে তেমন 
কুলবাল! যে এ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, আমার 

ইচ্ছা। এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, 

আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন । সেই ব্রত উপলক্ষে, 

এ নগরবামিনী যত কুমারী আছেন,__কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, 
কি শুত্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিম্কুনদী- 
তীরস্থ বিলাসকানন নামক পুগ্পোষ্ভানে আগমন কত্তে হবে। যদি এ কন্যা 

এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কত্তে 

পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তার সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, 

আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর 

পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা 

করেন? 

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। 

বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের 

অপেক্ষা কি! | 

ন্ত্রী। ( গাত্রোথানপুর্ধক ) রাজকুমারি | চিরজীবিনী হোন ! 

, শশি। ছুরস্ত যম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, 

আপনি এক্ষণে তারই স্থলাভিষিত্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন 

কোন অমঙ্গল না ঘটে। (রোদন ) 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ কি? আপনি শান্ত হোন। বিধাতা 

আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রত্তিকার করবেন। আর এ আশীর্বাদকের 

যা সাধ্য, এ ত। প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? ,এক্ষণে আশীবর্বাদ করি, 

বেলাট। অধিক হয়েছে; এখন বিদার হই। 
[মন্ত্রীর প্রস্থান | 

শশি. শুনলি তো কাঞ্চনমাল1!. দাদা কি তবে যথার্থই উদ্মত্ত 
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হলেন? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির 
কত্তে পারি না। (রোদন) | 

কাঞ্চ। প্রিয় সথি! তুমি এত উতলা হলে কেন? শুনলে নাঃ 

মন্ত্রির কি বল্লেন 1-বিধাতা আছেন । তা এখন এসো, বেলা হয়েছে; 

ন্লানাদি করবে চলো । 

শশি। সখি! আমিকি এমনভাইকেহারাব! ( রোদন ) 

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া ) এসো সখি, এসো । 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
রাজপথ | 

(ঢুলী ও প্রমন্তভাবে বিজ্ঞাপনী-স্তে মধূদালের প্রবেশ) 

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা। 

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ ) 

প্র-না। কি হে মধুদাস! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, 

বৃত্বাত্তটা কি বল দোখ! 

মধু। আরে বাওয়া! ভ্রমর কি কখনো মধুশুন্য পেটে থাকে? 

নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল । 

দ্বিনা। তোমার হাতে ও কি? 
মধু। টেঁচিয়ে বাজা। ( উন্মত্তুতভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিন্কুনগর- 

নিবাসী জনগণ ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যর 

গৃহে কুমারী কন্যা আছে,_কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়? কি বৈশ্য, কি শুষ্রঃ 

যেকোন জাত্ই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে 

রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (ঢুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে 

বাজা। 

দ্বিনা। ওহে মধু! এর অর্থকি? 

মধু। (হাস্য করিতে করিতে প্রমত্তভাবে ) আরে ভাই, সে কালে 

রাজকন্যার স্বয়ম্বরা৷ হতে।। রাজারা দেশদেশাস্তর হতে স্বয়ম্বর-সভায় 
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উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের হবয়্বর হয়। বোধ 
করি,- মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি ্ারী 
মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্মী থাকে ত আরো ভালো! 

দ্বিনা। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনাস্তিকে) বেটা জাতিতে 
চগ্ডাল, রাজসংসারে পানবকা-বাহকের কর্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? 

ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দুর হোক, এখান 
থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়। অপমান 
মাত্র। 

[ নাগরিকগণের প্রস্থান । 

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা। 

[ ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে 

বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান | 



তৃতীয় অন্ধ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

সিদ্ধুনগর )-সিদ্ধুতীরে অরুদ্ধতীর আশ্রম। 

(অরুন্ধতী আলীন1)-_হ্বনন্ার প্রবেশ) 

স্ন। তগবতি |! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি; আশীর্বাদ করুন! 

অরু। বসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন! সম্বাদ কি? 

হ্বন। ভগবত্তি! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাহ? 

অরু। কিসম্বাদ বসে? 

হ্বন। রাজনন্দিনী শশিকল!, নগরমধ্যে এই ঘোষণ। প্রচার করেছেন 

যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে 

যত কুমারী আছে,__কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্র, সকলকেই 
সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি 

আপনার কি আজ্ঞা ? 
অরু। বংসে! ধে রাজার আশ্রয়ে বাস করঃযার প্রতাপে ধন 

মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা 

অবহেল। করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর ৷ 

সুন। যে আজ্ঞা তগবতি ! তবে, আমার প্রিয় সথীকে সে স্থলে 

কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন? 

অরু। (ক্ষণেক চিন্ত। করিয়া ) কেন? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্যার 

যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন । গ 

সবন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে? ভগবতি! 

গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমর! প্রিয় সখীর বন্তমূল্য বছতর, 

বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি 

সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট, সে পরিচ্ছদগ্লি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের 

লোকে বিম্ময়াপন্ন হবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক 

রাজ্যের মূল্যে প্রস্তত! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে এখনকার 

অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রত্তত কর! যেতে পারে । 
রর ৮ 
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.. অরু। (সহাস্য বদনে) বংসে! তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ 
তোমাদের জ্ঞানে স্বপরিচ্ছদ হয়, তোমার সথীকে তাই পরিধান কর্তে 

বলে! । তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে 
এসো 7 তার সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। 

সন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই। 
[ সুনন্দার প্রস্থান । 

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অগ্রকাশ্য ভাবে 
থাকবে তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা 
হানি ছিল ন1। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখচি 
অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ুসস্তাড়িত জঙলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ 
কর! বিষম ব্যাপার! একি? আমার চক্ষে অশ্রদয় হলো! ভেবেছিলেম, 
যেমন, তীষণদত্ত বরাহ ভগবতী বশ্ুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, 
উদ্ভানশোভা লতিকার মুলোৎপাটনপূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপস- 
বৃত্বিও কাল সহকারে অন্মদাদির হাদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতা- 

গুলাদির মূল পর্য্যস্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় 
নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো | 

(পরিক্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর 
আছে! আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, স্থশীলতা, ধম্ম্পরতা। ইত্যাদি 
গুণ প্রফুল্ল কমলের হ্যায় এর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেচে। 

তা এমন মৃরূপ] ও স্বশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত 
ছুঃখ লিখেচেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই 
ইচ্ছা! তোমার লীলা খেল! দেবতাদের ছুজ্ৰেয়! আমরা তো সামান্য 
মনুষ্য মাত্র। 

( রাজমন্ত্রীর প্রবেশ ) 

ম্ত্রী। ভগবতি! আশীর্বাদ করুন! (প্রণিপাত) 

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্বাদ করুন! এ 
কুশানন গ্রহণ করুন ; আর বলুন দেখি আজকের কি সম্বাদ। 

ম্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মছারাজ মায়াকাননে 
্বপনদৃশ্যুবং যা! দেখেছিলেন, ত| যদি কোন দেবমায়! মাত্র না হয়, আর সে 
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কণ্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আগামী কল্য 
কালে তাকে আমর সকলেই দেখতে পাব । 

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, 

তাআমি অবগত হয়েছি । কিন্তু মহাশয়। এ কর্ম ভাল হয় নাই। 

যদি সে কন্যাটি স্বরবাল! ন হয়ে, সত্যই নরবাল। আর এই নগরবাসিনী 

হয়। তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘ্ৃতাছতি 
প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্তমান অবস্থায় ছুঃসহ, সে অগ়ি দ্বিগুণ 
প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে? | 

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্াটির কোন সন্ধান পেয়েছেন? 

অরু। আজ্ঞা ই] । 

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে ) ভগবতি । তৃষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপুর্ণ 
জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহলাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে 

ধাবমান হয়, আপনার এই আশাম্চক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি 
আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্তে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। 

অতএব, অনুগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে? 

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম 

শুনেছেন । 

মন্ত্রী। ভগবতি! তার নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় 

ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রতুত্বে দ্বিতীয় স্থরপতি ; 
শন্্রবিগ্ঠায় সাক্ষাৎ পাগুবচুড়ামণি ফাল্কুনি; গদাবিগ্ঠায় যদুকুলতিঙক 

বলভদ্রতুল্য ; ধর্ম্াহৃষ্ঠানে ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের সমতুল্য ; আর, বদান্যতায় 
সুরধযন্থত শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ । দেবনামসদূশ সেই পুণ্যাত্মা রাজষির 

নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাতারকি? 

অরু। যে কণ্ঠারত্বটিকে মহারাজ মায়া-কাননে দেখেছিলেন, সেটি 

সেই রাজরাজেন্দ্র গান্ধারেশ্বরের একমাত্র ছুহিতারতু। 

মন্ত্রী। ( সবিস্ময়ে) বলেন কি তগবত্তী? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? 

ধার রূপের গৌরবে, যে উর্র্বশীকে কবিরা আখগুলের সর্ধন্থ বলে থাকেন, 

সে উর্বশী পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রজনীতে খগ্ভোতমালার ম্যায় ম্লান হয়, মহারাজ 
কি সেই ইন্দ্রমত্তীকে সন্দর্শন করেছিলেন? তা তিনি মে সময় এ 

মায়া-কাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন।-_গাঙ্ধার 



৩৬ মধুত্দন-গ্রন্থাবলী 

দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মায়া-কাননে পরিভ্রমণ করতে 

আসবেন। 

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধুমকেতু নামক একজন 

রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে 

মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে? 

মন্ত্রী।. হা, এরূপ জনরব শ্রুতত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ 

গাহ্ধারপতি এখন কোথায়? 

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন। 

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে স্থুরপ্তি মত্যলোকে 

উদ্দাসীনভাবে পরিভ্রমণ করচেন ! যেহস্ত বজ্রপ্রভাবে অনুরদলের মস্তক 

চর্ণ করে,_সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে? 

অরু। মন্ুয্যের দশা এ জগতে সর্ধদা অপরিবপ্তিত থাকে 

না! কখন উচ্চে,র কখন নীচে, চক্রনেমির ন্যায় সর্বদা পরিভ্রমণ 

করে। | 

মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য ! গান্ধারপতি 

এখন বর্ষীয়ান! এত্তার জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তার একমাত্র 
কম্যা। এর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিদ্ধুপতি, 

ভারতের সআটপদ লাত করবেন। এমন কি, তার যদি রাজস্মুয় যজ্ঞ 

করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, 

সন্দেহ নাই । 

অরু। মন্ত্রির! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ 
হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতাস্ত অশুভ ঘটনা হবে; 

দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান্ খয্যশূঙ্গের 
নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে 'এই আদেশ করেছেন যে, 

“বৎসে! তুমি যদি সিদ্কুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুতাকাজ্িণী হও, 

তবে এ সম্বদ্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।” আরও দেখুন, 

আমি বারম্বার আমাদের তৃতপুরর্ব মহারাজের ন্বগায়. আত্মা স্বপ্নে ও 
জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তারও এই অনুরোধ । ( সবিশ্ময়ে) এ 

দেখুন !-- 
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(শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হঠতে প্টবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজধির 

আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ) 

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোথান করিয়া) এ কি! একি! 

( করযোড় করিয়া ) হে নরনাথ। আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন 

এ পাপ মর্তে্য পুনরাগমন করেছেন? আপনার কি আজ্ঞা? 

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে 

গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন 

বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির 

দুহিতার সহিত তার পরিণয় ব্যপার সমাধা করাও । নচেৎ আর রক্ষা 

নাই; সাবধান হও | 

( অন্তর্ধান) 

অরু। এ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয়! শুনলেন না? 

মন্ত্রী। ভগবতি! আমার এমনি হ্ৃতকম্প হচ্চে যে, মুখ কথা সরে 

না। একি বিভীষিকা! উঃ! দাড়াতে পাচ্চি না! এখন আজ্ঞা হয় 

ত বিদায় হই। 

অরু। মন্ত্রিবর । সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই 

প্রকাশ না হয়। 

মন্ত্রী। তগবতি! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল ণ্ত 

থাকবে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই । মহারাজের 

মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর ঘখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল 

তার এই বেশ ছিল। একি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশীর্বাদ করুন, বিদায় 

হই। ভরস| করি, আপনিও অগ্য সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে 

পদার্পণ করবেন । 

অরু। তা অবশ্যই যাবো । 
| মন্ত্রীর প্রস্থান । 

অরু। (স্বগত ) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, 

তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুনূতে পাই, তাতে বোধ করি এ সব 

কথা শুনলে, হয় ত সে সহসা আত্মহত্যা কত্তে পারে ! যদি সে আপন 
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ঈপ্িত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! 
প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়। 

(হুনন্দার সহিত নুুচারু ও উজ্ঘ্বল বেশে রাজনঙ্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ ) 

অরু। এস বংমে! তুমি ত এখন শারীরিক নুস্থ হয়েছ? 

ইন্দ্র। আজ্ঞে হা, এক প্রকার সুস্থ হয়েচি। 
তরু। (অগ্রসর হইয়া) বসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল 

দেখি, তুমি এই সিম্কুদেশের নৃতন মহারাজকে ভাল বাস কি না? 

ইন্দু। ((ব্রীড়। প্রদর্শন ) 
সুনন্দা । ভাল বাসেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জ কেন? 

ইন্দ্। (জনান্তিকে সুনন্দার প্রতি ) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই? 

সবন্দা। কেন? লজ্জা থাকবে না কেন? যদি তুমি এ মহারাজকে 

ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি? তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নন। 

তাতে আবার পরম সুপুরুষ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে 

সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি! আর 

এই ভগবতী আমাদের মাতৃঘদৃশ, এ'র কাছে লজ্জ। করা অন্ভুচিত। 

অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাত্তো, তবে 

নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্ত 

সিস্ুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে 

কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষীত্ঘরাপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে 

অযোধ্যার রাজসিংহান অলম্পুত করেছিলেন। (প্রকাশ্যে ) দেখ বাছা 

ইন্দুমতি | তুমি আমাকে লজ্জ। করে! না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি 
তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস ? 

ইন্দু। (ক্রীড়া প্রদর্শন) 
অরু। (সহাম্য বদনে) লোকে বলে, “নীরবতা অনেক প্রশ্নের 

সম্মতিস্চক উত্তর ।” তা বংসে! তোমার মনের কথা এখন আমি 

বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম। 

সুনন্দ।। তগৰতি! আপনি কি না বুঝতে পারেন? প্রিয় সী 

আপনার ফাদে আপনি ধর! পড়েচেন। 

অরু। যা! হোক বংসে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান 

কর! রাজকুমারীর ব্রত্তস্থানে মহারাজের সছিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। 
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যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো! যে, «কোন বিশেষ 
কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে 
পারি না” - 

ইন্দ্। (মুখাবনত করিয়া মৃহ্ত্বরে ) যে আজ্ঞা জননি | 
অরু। অদ্থ কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে 

নাগরিকেরা মহোৎ্সবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণাময়, তোমরা 
বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল; তা 
হলে পথে নিবিবন্বে যেতে পারবে । 

সবন্দ।। (দ-উল্লাদে ) আমাদের কি দৌভাগ্য ভগবতি | তবে চলুন | 

| সকলে প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

সিদ্ধুতীরে রাজোছান ;-দুরে দেবালয় )--মাকাশে পূরণচন্্। 

(শশিকলা) কাঞ্চনমাল! ও মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য ? 

ম্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ যে দূরে পর্বত দেখচেন, ও যেমন অটল, 
তগবতী অরুদ্ধতীর কথাও তাদৃশ । তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের 
অবতার । 

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কিজানেন না যে, 

যদিও অজানত খাছ দ্রব্য,_-যদিও সে খান দ্রব্য দেবছুর্মভ হয়ঃ তবুও 
ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছ। করে না ।--সর্ববিধায়ে মানব-মনের 

সেই গতি। কোন অসম্ভব কথ! শুনলে, সহ] বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় 

না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,_-আর মিথ্যা! যে, তাই বা! কেমন করে 

বলি ?__ত৷ হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান ব্যক্তি এ ভূভারতে *দ্বিতীয় 
আর নাই। গাম্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ ষে প্রাতঃস্মরণীয় নাম | 

তা এরূপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? 

নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন ? 
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ম্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ) 

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পল্লিত্যাগ করলেন কেন? 

ম্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির ছুহিতা,_ 

যদিও তিনি গাদ্ধার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরা নন, তবুও সর্বরথা 
মহারাজের উপযুক্ত । কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে 
আমীন হয়েছেন, তিনি ধর্মের সোপান দিয়ে সে নিংহাসনে আরোহণ 

করেন নাই! নুত্তরাং অনেক রাজা এখনও তার প্রতৃত্ব স্বীকার করেন 

নাই। অনেক প্রজা তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, 

গান্ধার রাজ্য একপ্রকার লণ্ডভণ্ড । আর সে দেশের এ বর্তমান রাজা 

যদিও অতি শীঘ্র তার এ গুরু পাপের দগ্ুষ্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ 
মনে করা যায়, কিন্ত তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন না, চপলা লক্ষ্মী, 

রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার 

অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নিবিবন্ধে সিংহাসন প্রাপ্ত 

হন) তথাপি, যে চঞ্চল, গুণবানূকে অপবিত্র জ্বানে স্পর্শ করে না, সাধু 

জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃক্পাত করে না, মহদ্বংশসভ্ভূত জনকে 
সর্প জানে লক্ষ দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শুরসত্তমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে, 
আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ট জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষমী 
যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাপিনী হবে তারই বা প্রত্যাশা কি? কিন্ত 

পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তার অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল 
আশঙ্কা কিছুই নাই। তার প্রবীণ বান্ধবমগ্ুলী বিদ্ধমান; হস্তিনাপুরে 

এখনো পরীক্ষিত রাজধির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট 

রাজ্যের রাজায়াও তাঁর মিত্র। এ'রা সকলে আর অগ্ান্য রাজসিংহ যদি 

একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম 

বিপদে পড়বো, তার মন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি 

এখনে নির্বাণ হয় নাই। | 

শশি। তা গান্ধার দেশের বর্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ 

হওয়ার সম্ভাবনা কি? 

. মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর 
পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজ! নূতন এক গতেজম্বী শক্রকে যেন 
রণস্থৃলবর্তাঁ দেখবেন। স্ৃতরাং তিনি আমাদের শকত্রদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, 
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সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ । কিন্তু, তাকে আমি বিষদন্তহীন অহিস্বরূপ 

জ্ঞানংকরি। পঞ্চালপতি তেমন নন। 

শশি। মন্ত্রির। এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়। 

কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন! এ শুহ্কুন”_ 
কুমারীর। দেবালয়ে প্রবেশ কচ্চে। 

(নেপথ্যে পদধবনি, নৃপুরধ্বনি ও গীত *-সন্ক্যাকালে বসম্তবর্ধন ) 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন 

করে কোনে! বিরল স্থানে রাখি । দেখি, এই ইন্দ্ুমতী রাজমনোমোহিনী 

কিনা? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সস্তাষণ করুন। 

| প্রস্থান। 

শশি। কাঞ্চনমালা। এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্ধনাশ 

হবে| কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন বরে বোঝাই, তা৷ ভেবে পা্চছি 

না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছম হয়। তান 

হলে কি সখি, রঘুনন্দন, স্বর্ণ মৃগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে কোন 

মায়াবী রাক্ষম। হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন) 

কাঞ্চন। সখি। শাস্তহও। এ কি ক্রন্দনের সময়? তোমার 

ও পদ্মচন্ষু অশ্রপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাববে? এ শোনো” আহা! 

কি চমৎকার গীত! 

(নেপথ্যে গীত ১_ পুর্ণচন্ত্র বর্ণন ) 
৫ 

শশি। সথি। আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে, এ নমারোছে সম্মত 

হয়েছিলেম, তখন আমি পুর্র্বাপর বিবেচন। করে দেখি নাই। আমার 

মনের কি এমনি অবস্থা যে, এখন আহ্লাদ আমোদ কত্তে পারি? না 

দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্তা কইতে পারি? তা 

চলে! :__যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যতকিঞ্চিৎ ভদ্রত? ন1 দেখালে 

অবশ্যই লোকে অযশ করবে । এ যে দাদা আর মন্ত্র এ দিকে 

আসচেন!। যা বল সখি! ইন্দুমত্তীই হোন, কি বরনারীই হোন, এমন 

কার্িকের়কে দেখলে, তার মন অবশ্যই অস্থির হবে । 

তু 



৪২ মধুুদন-্রস্থাবলী 

(রাজ! ও মন্ত্রীর প্রবেশ ) 

চলো সথি! আমরা এখন যাই।-__গিয়ে 'দেখি, ইন্দ্ুমতীর মনের 

কিভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে 
তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অন্যত্র চলে যায়।- আর মনেও করে না যে, সে 

অভাগিনীর কি দুর্দশা ঘটেচে | কিন্তু, সে যেখানেই .যায়, এ রক্তশোষক 

যমদুত তার পার্থ লেগে থাকে । তা চলো আমর! যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থানোস্ভম। 

রাজা। শশি! একটু ফাড়াও; কোন বিশেষ একটি কথা আছে। 

শশি। দাদা। বলুন, আপনার কি আজ্ঞা! । 

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার 

কি সৌভাগ্য 1 কিন্তু, মন্ত্রিরর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির 

দুহিতার পাণিগ্রহণ ঘরেয়ক্কর। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) ক্ফটিক, 

আর হীর।! পিত্ল, আর নুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের 

বুদ্ধির হ্রাস হয়। জান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, 

মনস্ত্রিরেরও সেই দশ! ঘটচে। 

ন্ত্রী। ধর্্মাবভার! এ মধীনের ন্বরীঁয় পিতা, আপনার রাজ- 

পিতামহ্র মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তার সহকারিত্ব কত্বে!। 

পরে আপনার স্বর্গবামী পিতা; এখন আপনি? অতএব ঠাকুরদাদা বলে 

আপনার! আমার সহিত পরিহাস কর্থে পারেন। আমি কেবল আপনার 

মঙ্গলাকাজসী,_ 

( নেপথ্যে পদশবব ও নৃপুরধবনি ) 

রাজা । শশি! চলে! দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, 

রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দ্রমতী এ ক্ষুদ্র গৃছে পদার্পণ করেছেন কি না। 

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের 

মমন্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহ ওখানে গেলে তার! লজ্জায় 

যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন। 

ম্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অনুচিত । চলুন, আমর! 

উদ্ভানের এ কোণে গপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্্রনদ্দিনীকে আপনি 

যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতী- 
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মণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তার! কি স্ুখ-সম্তোগ- 

পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা 
আছে, ত1 আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীনধর্্ম 
অবলহ্বন করেছেন ? 

রাজ]। ( সহাস্য বদনে ) এ বিষয়ে আমি কোনে উত্তর দিতে পারি 
না। কিন্ত এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে 
গুঁদাস্তাই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েছে! 

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নুপুরধ্বনি ) 

মন্ত্রী। উঃ! এ যে রাজা ছুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী! তা 

আপনি যান রাজকুমারি! আর দেখ কাঞ্চনমালা! যদি ছই একটি, 

এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সন্ধাদ দিও। 

কাঞ্চম। তোমার মুখে ছাই ! এসে! সথি, আমরা যাই। 
[ উভরের প্রস্থান।” 

ন্ত্রী। (স্বগত) ন্ুধ্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জল দেখা 

যায়। কিন্তু নিয় দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাকে জানো? মুখে 

হাদলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্বক্ষণ কি বেদনা, ত| যিনি অন্তর্ধামী, তিনিই 

জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের এক কোণে 

গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। ভগবতী অরুদ্ধত্তীর আশীর্র্বাদে আপনি অবশ্যই 

আজ সায়ংকালে সে অপূর্ধ্ব রূপসীর পুনর্দর্শন পাবেন। 

| [ উভগ্বের উদ্ভানকোণাভিমুখে গমনোস্তম। 
খা 

(রান্তকৃষারী শশিকলার বেগে পুনঃ প্রবেশ ) 

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েছে! 

রাজা । ( ব্যগ্রভাবে ) এর অর্থ কি দিদি? 

শরশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দ্ুমতী এ এসেচেন! আমরা 

রমণী, তবুও তার রূপ দেখলে আখি ফেরাতে পানি না। কি 

অপরূপ রূপ! | 

রাজী । দেখলে শশিকল। 1 আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্র নয়! 

ভগবতী অরুদ্ধত্তী দেবী কোথায়? 
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শশি। তিনি ভগবান্ খয্শূঙ্গ, তগবান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত 
ধর্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা! কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনম্দিনী 
ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা 
বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষ্াকে উদয়াচলের সহিত মিলিত 
করেন, সেইরাপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে 
উপস্থিত করবেন । 

(নেপথ্যে যন্ত্রধনি ) 

বোধ হয়, ভগবতী অরুদ্ধতীর ব্রত সাঙ্গপ্রায়। তা এ সময় আমার 

ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই। 

(নেপধ্যে গীত ১ ব্রতপাঙ্গ-বিষয়ক ) 

(রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্ভান-কোণাভিমুখে গমন ) 

রাজা । বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি? 

মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, 

গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনে৷ কোন পরিণয় হয় নাই। 

কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী 

হয়েছেন। আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের 

সহিত পরিণীত। হয়েচেন। এখন সহস। এ নিয়ম ভঙ্গ করা-_ 

রাজা । ধিক মন্ত্রিবরর ! ভেবেছিলেম, আপনি স্ত্নীতিজ্ঞ! তা এই 

কি নীতিজ্ঞান? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তাস্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন? 

মহাভারতে কি আছে? গান্ধার-রাজকন্তা৷ গান্ধারী দেবী রাজধি ধৃতরাষ্ট্রের 

সহিত পরিণীতা হন। আর তার কম্যা ছুঃশলা, অণমাদিগের পুর্ব্বমাতা। 

কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্বা জয়দ্রথের ধর্ম্মপত্তী 
ছিলেন; আমর] তারি সম্তান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের 

সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু- 

রাজা। আং-তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু, কিন্ত, এই যে 
আজকাল আপনার মুখে! আর কোনো শব্দই নাই ! বৃদ্ধ বয়সে পাগল 
হচ্চেন না কি? | 
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মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি 

পাগল হই, তাতেও ছুঃখ নাই | 

( ইন্দুমতী ও হনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকল| ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ ) 

রাজা । (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন' 

(মূঙ্ছা ) 
ইন্দ্ু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান 

দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে! (মুচ্ছাপ্রাপ্তি) 
শশি। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ভগবতি। এদের দুজনের 

পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, 

আমর! ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই । 

[ ইন্দুমতীকে লইয় অকুদ্ধতী, শশিকলা, সুনন্| ও কাঁঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান । 

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সবর্বনাশ ! ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়-- 

রাজা। ( সংজ্ঞালাভানন্তর ) মন্ত্র! আপনি বুদ্ধ ব্রা্ণ, বাঙ্গণবধ 

শাস্ত্রে অতীব গঠিত বলিয়! উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের 

ভয় কত্তবেম না। আপনি আমাকে দুঃখার্বে আরও মগ্ন করবার জন্যে 

এ ভান কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে 

আন্ুন। আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্বপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি 

ধর্ম কর্্ম নকলই বিস্মৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও! 

মন্ত্রী। ( সভয় কম্পে) মহারাজ! আমার কিসাধ্য যে, ইন্দ্রজালে 
আপনার মন ভূলাই । | 

রাজা । ( উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া ) একবার বনদেবীর মায়াতে 

যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত 

সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তশ্রোত দেখচি' আরও কি? এক 

পরম ম্ুন্দরী রমণী! র্ুপে-€৫সই আমার মনোমোহিনী! আর তার 

হদয়ে এক ছুরিকা। হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি । 

রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস না কেন? (পুনমূচ্ছাপ্রান্তি ) 
মন্ত্রী। এই তসর্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার বব দ্ধিতে ! 

হায়! হায়! পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাত হুলো যে, 
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মুণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল! ( উচ্চৈঃন্বরে ) ভগবতী 

অরুদ্ধতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীন্ 

আহন। মহারাজের প্রায় আনম্নকাল উপস্থিত! হে সিদ্কুরাজকুল- 

তিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিশ্বৃত হলে ? 

হে নর-কার্ঠিকেয় ! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় 

সংসারে রোখে গিয়েছেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? ছে 

নরশার্দীল! মধ্যাহে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে-_ 

তোমার__এ দশা কেন? (রোদন ) 

( বেগে অরুন্ধতী, শশিকল] ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ ) 

অরু। ( সবিশ্ময়ে) একি মন্ত্রির | একি! 

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃদু রোদন ) 

মন্ত্রী। আর কি বলবো। ভগবতি !-_রাজনদ্দিনী ইন্দ্রমতীকে দেখে 

মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েছে ! 

অরু। (রাজার মন্তক গ্রহণ করিয়৷ ) মন্ত্র! আপনি সরুন, আমি 

দেখি, বিধাত। কি করেন। 

(রাজার মন্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া! মাল! জপ) 

রাজা। ( সংজ্ঞা লাভ করিয়া ) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? 

আপনার। এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, 

আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে আগ্নিতে তম্ম 

করে এসেছেন! আমিও অপবিভ্র! কেন না, আমি এখন প্রাণশৃন্য । 

আপনারাও এখন আর পবিত্র নন! কেন না, আপনার! শ্মশানভূমি 

পদস্পুই করেছেন ! | 

অরু। বংস। শান্ত হও; শাস্ত হও! এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার 

উপযুক্ত? | 

রাজা। ভগবতি | আপনারা যান। ৫৪ 

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে? 

(উচ্ৈঃন্বরে ) রামদাস! 
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(নেপথ্যে )--ভগবতি | 
অরু। শীন্র শাস্তিজল আনয়ন কর। 

(শান্বিজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ ) 

অরু। (শাস্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া ) উঠ বস] যেমন 
নিশানাথ, রাছর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্র্বার তগবতী বস্থমতীকে 
সহাস্যবদন! করেন, তুমিও তাই কর। 

রাজ1। (গাত্রোথান করিয়া) তগবতি | অভিবাদন করি, আশীর্ব্বাদ 
করুন! 

অরু। বৎস! এখন তস্মুস্থ হয়েছ? 

মন্ত্রী। (সম্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী আশীর্বাদ করলেন না| 
পুরে “চিরজীবী হও! চিরস্থী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!” 

এই সকল কথা আশীর্ব্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা 
নাই! পাছে আশীর্বাদ নিছ্ষল হয় বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্ব্বাদ 

করলেন না! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো 
সন্দেহ নাই | অমল সৃচনার পুর্ব্বান্থভবে এই লক্ষণ! 

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ কুজীবন, আমি প্রায় 
স্বপ্নেই কাটালেম। 

অরু। কেনবংস! ব্বপ্নেকেন? 
রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর 

চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনজ্জীঁবিত হবো। কিন্তু, তাকে যে কিরূপ 
দেখলেম,__-যেমন স্বপ্রদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের 

মনোরঙ্গ জন্মান, এও সেইরূপ হলো! 

অরু। বস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, 

এই পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্রী শশিকলার সহিত এই 
অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তার বিশেষ সম্প্রীতি হয়েছে। 

রাজা । (ব্যগ্রভাবে ) তবে দেবি। আমি কিতার চন্দ্রানন দেখতে 

পাই না? 

অরু। বৎস! তা হতে পারে;-_কিস্ত, তিনি কুলবালা;_ আর] 
কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরাপ জান না। তিনি যেসহসা তোমার 
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সহিত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে 

প্রবেশ করো) সমাগত কুলকন্টারা এই উদ্যানে বিহারার্থ আসবে; ত৷ 

হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার 

তাকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে 

বলালেই হবে। | 

রাজ1। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়।) এস মন্ত্রিবর! আমরা 

রাজপুরীতে প্রবেশ করি । 
[ মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান। 

অরু। (কাঞ্চমমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা। রাজনন্দিনী ইন্দুমতী 

আর তার সথীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো] । 

কাঞ্চন । যে আজ্ঞা ভগবতি ! 
[ প্রস্থান। 

অরু। ( শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু 

কাল সংগীতার্দি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর 7 

শশি। জননি; আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তা 

হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার এরূপ বিচলিতমন হন, তবে 

কে রক্ষা করবে? | 

অরু। বংসে! আমি যে শান্তিজলে ওর মুখ প্রক্ষালন করেছি, 

তাতে আর কোন ভয় নাই। অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্ক৷ 

থাকে? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহ আর কেতুকে দেখ। 
শশি। জননি] আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে 

থাকুন। | 
অরু। বংসে! সাংসারিক সুখলোভে আমার মন সতত বিরত। 

তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কর্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি 

এখানে থাকলেম। 

(ইন্দুমতী ও সুনম্বার প্রবেশ) 

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি !-( করযোড় 

করিয়!) এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় 

সখী বলি, এ আমার অনুচিত কর্ন্ম। কিস্তু ভেবে দেখুনঃ জনকরাজতনয়া 
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সীতাদেবী, সরম! রাক্ষসাকেও সথী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি 

তেমন সৌভাগ্য হবে ! 
ইন্দু। ( শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়তমে ! 

তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই 
তোমার দাসী) তোমার বাহুবলেন্দ্র ভাতার রাজ্যে আমাদের বসতি। 

শশি। প্রিয় সথি! ও সকল কথা বিন্মৃতহও। এ বসন্ত কাল। 

আর দেখ, আজ পূর্ণচন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধোঁত 
হয়েছে। আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার মুরতি কুমুম প্রস্ফুটিত 
হয়েছে । আর শুনেছি, তোমার এরাপ স্বমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, 
আর ভূত্লে ভূচর,_-তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকর্ণ্ম বিস্মৃত 
হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে । তাপ্রিয় 'সখি! এ স্ত্থে 

কি আমাদের বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে, _একটি 

গীত গাও। | 
ইন্দ্ু। সখি! মুকগ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন 

আর নাই। এখন ছুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণঠ! জর্জরীতৃতা 
হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট কর! কর্তব্য নয়; 

দাও, তোমার বীণ! দাও। 

(বীণ!| গ্রহ্ণপুর্ব্বক গীত ) 

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! ( অরুদ্ধতীর প্রতি ) তগবতি! 
আপনি কি বলেন? 

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়। 
শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! এরাপ মধু-কোকিলাকে 

এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, 
তার কোন উপায় ভুমি বলতে পারে! 

ইন্দু। সখি!--তুমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও। তারপরে কি 
বল দেখি? 

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই 
অনুকূল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন 0 হবে? ত| এসো” তুমি 
আমার ভগিনী হও ! 

৭ 
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ইন্দ্র। (সহান্ত বদনে ) তার পর ভুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই 
জালা দেবে বুঝি? | 

অরু। বালিকাদের রহম্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়। 

(কিঞ্চিৎ দুরে অবস্থিতিপূর্বক মালা জপ) 

প্রভো ! তোমারি ইচ্ছ!। স্মবর্ণ-প্রজাপতি, অতি অন্লকাল মাত্র 
জীবন ধারণ করে,__ আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধূ পানে অতিপাত করে, 
এরাও তাই করুক! শমনের কোষযুক্ত স্ুতীক্ষ অসি সর্বক্ষণ যে 

মন্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার 
অসাধারণ অনুগ্রহ । প্রতো! তুমিই দয়াময়। 

শশি। (ইন্দ্রমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি 
প্রার্থনা ।--তোমার নিকটেই প্রার্থনা! । 

ইন্দ্র । কি প্রার্থন। প্রিয় সথি? 

শশি। ( কর্ণমূলে ) 

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে 

মনের কথ অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন 

আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী 

করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে 
পতিত্বে বরণ করবে না। কিস্তু একটি বংসর এ কর্ম হবে না। আমার 
পিতার শুভার্থে, এক ব্রতারস্ত করেছি। | 

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে 

কর -_( উচেঃম্বরে অরুদ্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ 

দিকে পদার্পণ করুন। 

( অরুদ্ধতীর প্রবেশ) 

শশি। ভগবতি! আপনি শুহুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার 

কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন 

না। কিন্তু, এক বংসরকাল এ কর্ম সম্পন্ন হবে না। 

অরু। ( ইন্দুমতীর প্রতি ) কেমন বসে! একি সত্য! 

ইন্দ্র। ((ব্রীড়৷ সহকারে মন্তক অবনত করণ ) 
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সুন। আজ্ঞা হা, আমার প্রিয় সহীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই 
তাঁর মনের বাঞ্ণ। | 

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প। রাত্রি অধিক হতে লাগল; তোমরা সকলে 

নিজ ভবনে যাও)_-আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি! 

তোমার প্রিয় সথীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো 

সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা ! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার 
আমার এখানে পাঠিয়ে দাও । 

শশি ও কাঞ্চম। যে আজ্ঞা ভগবতি! 

[ অরুদ্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্বান। 

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত্ত ) প্রভো ! তুমিই সত্য । মহারোগে 

মহৌষধই আবশ্বুক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে 

কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অনুচিত কর্ম । 

যে প্রেমান্কুর ভাগ্যদোষে এদের হ্ৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে, সে অর্থুরকে 

যে প্রকারে হয় উন্ম লিত করতে হবে। তা না করলে, আর রক্ষা নাই। 

(স্ত্রীর প্রবেশ ) 

(প্রকাশ্যে) আম্থন মন্ত্রিরর । মহারাজ কোথায়! 

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন। 

অরু। এখন কি কর্তব্য, তা বলুন দেখি। 

মন্ত্রী। দেবি! আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরঙ্গে পড়েছি! কোন্ 

দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশুন্য হয়েছি, 
আপনি কি বলেন? | 

অরু। শুন্বন, এরাপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না 

দেওয়াতে গান্ধারের বর্তমান অধিপতি ধুমকেতু দিংহ সসৈন্যে গুর্জরদেশ 

আক্রমণ কত্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাকে পত্রিকার দ্বারা 

এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গাদ্ধারের ভূতপু্র্ব রাজা, তার একমাত্র কন্যা 

ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন। 

মন্ত্রী। ভগবতি। এতে কি ফল লাভ হবে? 

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে শধনমাচারী 

এই কন্ারত্ব ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে । কেন না, তার পুত্র 
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জয়কেতুর সহিত এ কম্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্ষ্টক 
হবে। আর ষদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত 

যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধুমকেতুর সহিত শক্রভাবে প্রবৃত্ত 

হবে না। সত্য বটে, ইন্দ্রমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম 
মন£গীড়া পাবে, কিস্ত আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে 

মহৌষধির আবশ্বক। যে বিবাছে দেবতার! প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে 
স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে 
বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রেয়সাধক হব। আর, মহারাজ 

আমাদের যে ভার দিয়! ন্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান কর! 
হবে। এখন আপনি কি বলেন? 

মন্ত্রী। (চিস্তা করিয়া) দেবি! এ আপনার দেব বুদ্ধি! আপনি 

দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন :নাই। তিনিই আপনাকে এ 

দেবছুর্গভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্বথা অনুমোদন 

করলেম, কল্য প্রত্যুষেই গুর্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি 

অধিক হয়েছে । অনুমতি হয় তো বিদায় হই। 

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই। 

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই । 
অরু। (সহাম্ত বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে? 

বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার । তবে চলুন। এস রামদাস! 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



চতুর্থ অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ন 

গুর্জর নগর)--সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির 

(রক্ষক ও দৌবাৰিক দণ্ডায়মান ) 

রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা 
তাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ 
আমাদের পদানত হতো । কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্্মাচারী, 
তার] অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের 
মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাঁভ করেছেন, হয় তো৷ 
সেনানীও তাই করবেন। 

(একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ ) 

রক্ষক। কেতুমি? 

দূত। আমি সিদ্কুদেশাধিপতির দূত । রাজাধিরাজ ধুমকেতু পিংহের 
নামে পত্রিকা আছে । 

রক্ষক। ( দৌবারিকের প্রতি) ওহে দৌবারিক ! 
দৌবা। কিভাই | 

রক্ষক। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও। ৃঁ 

(নেপথ্যে রণবাদ্য ) 

দৌবা। এ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন। 

( ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ ) 

দৃত। মহারাজের জয় হোক! 

রাজা-ধূম। আপনি কে? 

দত । মহারাজ! আমি ব্রাহ্ধণ। সিঙ্কুদেশ হতে রাজেসমীপে 
একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি । 

(পত্র দান) 
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রাজা-ধূম । (পত্র পাঠ করিয়া! সবিশ্ময়ে ) ত্যা!-একি! 
ম্ত্রী। কিমহারাজ? 

রাজা-ধূম। পত্র পাঠ করে দেখ। 

(মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান) 

ম্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! উত্তর গো-গৃহে রাজ। ছুর্য্যোধন 

যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল 

লাভ করলেম। 

সেনানী। বৃত্তাস্তটা কি মন্ত্রী মহাশয়? 

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন। 

(পত্র প্রদান ) 

সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে 

মহীপতি ! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের 

সহিত ইন্দুমত্ীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিফণ্টক হবে, আর যেমন 

অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরঘারে 

আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপুর্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে 

অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ! 

এই মুহূর্তেই ইন্দুমতাঁকে দিদ্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর 

অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সি্ধুদেশে যাই। যদি লিঙ্কুরাজ 

আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তার রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। 

গা্ধারের ভূতপূর্র্ব মহারাক্ত অতীব বৃদ্ধ; তাকে যংকিঞ্চিং মাসিক বৃত্তি 

দিলেই তার জীবনের এ সায়ংকাল স্থখে অতিবাহিত হবে। 

রাজা-ধূম। ভীমসিংহ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাজ্মী। 

চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাক্গে। মন্ত্র! দেখ, এই সমাগত 

দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্্যার সুবিধা করে দাও। 

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধাধ্য ! 
[ সকলের প্রস্থান ! 

(নেপথ্যে রণবান্ধ) .  * 
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দ্বিতীয় গর্ভা্ক 
সিদ্ধুনগর--রাজমন্দির 

মন্ত্রী। ( আসীন--স্বগত ) অগ্য প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত 

হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্ধে মনোযোগ দেন না। আমার 

স্কন্ধেই সকল ভার । যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই 

ছিল না। কিন্তু জীবনের অপরাহূকালে, এত পরিশ্রম অসহা হয়ে 

পড়েছে । উঃ! অগ্য আমি মুমুষুপ্রায়: (গাত্রোথান করিয়া) আর 
এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চাল|ধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে 
এ নগরে প্রবেশ করেছে ! বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়। 

( দৌবারিকের প্রবেশ) 

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী 
নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞ। হয়? ্ 

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মন সহকারে গ্রহণ করেন, 

আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি। 

দৌব1। যে আজ্ঞা । 
| প্রস্থান। 

মন্ত্রী। (শ্বগত ) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুন্ধতী আর আমি, 

আমর! ছুজ্জনে যে কর্ম করেছি, তাতে ষেন মহারাজের কোন বিদ্ধ বিপত্তি 

নাহয়। এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা । 

চা 

( অরুহ্ধতীর প্রবেশ) 

অরু। ( আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবরর! পঞ্চালাধিপতি 

আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর 

ন। কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধূমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহত্র সেনা 

মমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়? 

ম্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভতগবতি! আর কি 

বল্্বো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নৃমন্দির 

পরিত্যাগ করেন না। 
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অরু। কি সর্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহদ্বযক্তির সহিত 

সাক্ষাৎ করবেন 1 তারা কি ভাববে, সিঞ্ুরাজপুরীতে একটি মত| নাই! 

আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্ব আহ্বান করুন। 

মন্ত্রী। যে আজ! দেবি! 
[ মন্ত্রীর প্রস্থান । 

অরু। (ব্বগত ) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত 

যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত 

বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের 

গর্ভে কি আছে। 

(রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ) 

( প্রকাশ্ে) অজয়! তুমি কি বৎস, সন্ত্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত 

এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তক মহোদয়ের! 

মনে কি ভাববেন? সিস্ুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর 

সিদ্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বস! তোমার এ 

অবস্থা কেন? 

রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি। এ সংসার 

মায়াময়। আর জীবন এক ্বপ্নস্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদঃ এ 

সকল বৃথা । 

অরু। তবুও বস! এই বৃথ! দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ 

লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে 

তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহ্লা-রূপ কীট দিয়ে 

এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন ন্ট করতে চাও! 

রীজী।। জন্নি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধাধ্য। কিন্ত, 

আমি এত দুর্বল যে, প্রায় পদসধ্ালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি । এখানে যে 

এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে । 

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্বে এর শারীরিক কাঞ্চনকাস্তি, 

দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো । বোধ করি, কৃত্তিকাবল্পত কুমারও এরূপ 

রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি প্ররিবর্তন! (প্রকাশ্যে ) 

রামদাস ! | 
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রাম। (নেপথ্যে ) ভগবতি ! 

অরু। আমার ওষধের কৌটা শীঘ্র আনে । 

( কৌট। লইয়। রামদাসের£প্রবেশ ) 

অরু। (কৌটা হইতে ওষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপুর্বক ) গুরু 
শুক্রাচার্য্য, ঘিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রান হতে শুন্য দেহে 

পুনর্ববার প্রাণ আনয়ন করেন, ভিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্তা । এ ওঁষধে 
স্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শুন্য দেহে পুনরায় প্রাণের 
নধ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্বল দেহকে সম্যক সবল করে। 

রাজ]।। (ওষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবত! আপনিই ধন্য । (মন্ত্রীর 

প্রতি) মন্ত্রিবর | রাজসভার সঙ্জ| করণার্থ উদ্ভোগ করুন। 

ম্ত্রী। ( স-উল্লাসে) হে আযুম্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও 

চিরজয়ী করুন। 
| [মন্ত্রীর প্রস্থান। 

অরু। শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্ধ্য হয়ো 
না। আমাদের এ বিষম সন্ধটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যেযা বলে, 

নাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্বদ্বিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো । 

'তামর!1 ক্ষত্রিয় সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে 

মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা 

অন্ধ এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান 

মাতীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণ। করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব। 

রাজা। যে আজ্ঞা! জননি ! * 

| অরুত্ধতীর প্রস্থান। 

রাজা। ( শ্বগত ) আবার !-_ আবার এ বৃথা রাঁজমহিমাগর্বের কি 

ফল? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহত্র প্রজা আছে, যারা হুঃসহু 

রেশপরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার 

হাদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, 

পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে দ্বণা 
কোরে, স্ব ঘ্ব ক্ষুদ্রতর কুটীারকে সুখ সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হে 
বিধাতঃ | লোকে ভাবে, এশবর্যই সুখ; কিন্ত এ কি ভ্রাস্তি! হূর্য্যের 

৮ 
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প্রথর ভাপে ভাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা 

শতগুণে শ্রেয়স্কর | যদি মনে জান! যায় যে, ষে আমার জীবনার্ঘ,যাকে 

গ্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে 

ভোগ করবো, তা হলে কি মুখ! যাই এখন, সং সাজিগে । 

| প্রস্থান । 

তৃতীয় গরভাঙ্ক 
সিদ্ধুনগর ;- রাজসত1। 

( কতিপন্ন নাগরিক আসীন ) 

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজলভায় আসচেন, এ পরম 

সৌভাগ্যের বিষয় । প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হাদয়ানন্দের দিন, তা 

অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দশ বৎসর 

বনবাসাস্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজাবৃদ্দের এত আনন্দ 

লাভ হয় নাই। 

দ্বিনা। বলুন দেখি কশ্ুপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন 

ঘটেছিল? 

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জিহবা। কোন্টা যে কি বলে, 

তার নিয়ম কি? তবে আমুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের 

বর্তমান চিত্ববৈকল্যের ছেতু উপস্থিত বিবাহসন্বন্বীয় আন্দোলন হতে 

জম্মেছে। | 

তৃ-না। মহাশয়! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে স্্ি করেছেন কেন? 

প্র-না। (সহান্ত বদনে) তা না করলে, তোমার হ্যায় বিভ্ভারত্ব কি 

এ নগরে পাওয়া যেত! 

তৃনা। আজ্ঞে হা, তা বটে! কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে 

যে, সকল যুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্ধবনাশের মুল! সত্যযুগে 

দুঃশামন, ভ্রৌপদীকে অপমাঁন না| করলে, বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ 

সংগ্রামের ৃত্রপাতই হতে না। আরো দেখুন, দ্বাপরে সীতার লোভে 

রাবণ রাজা বংশে বিনষ্ট হলো। আরো! যে পুরাণে ক কি আছে, ডা 

আপনি অবশ্টুই অবগন্ত আছেন। 
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প্র-না। (জনাস্তিকে ছ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়৷ আমাদের বিষুঃশর্্ার 

টোলে বিষ্ভাভ্যাস করেছেন | পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে। 

দ্বি-না। ( জনাস্তিকে প্রথমের প্রতি ) তা না হলে আর এত অগাধ 

বিদ্ভা !__কতকগুলো৷ টুলে৷ পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে 

ফাসি দেন! বিদ্যাবিষয়ের গণ্ডগোল খুব; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। 

কে ও, তাকিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, ম্মার্ড! আমার 

জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি েবক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার 
অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম । কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা 

করলে বলেন, “য। দেবী সর্ববভূতেষু” অর্থাং যা দেবী, সকল তৃতের কাছে 

যা!-_কিন্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়! 

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধনি ) 

তুনা। (স-উল্লাসে) এ শুহুন। কালিদাস বলেছেন যে, হর্ধ্যের 

সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন 

তেমনি হলে] । | 

প্র-না। ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদামের কোন্ কাব্যে 

পড়েছ ভাই? 

তৃ-না। বোধ করি,বোধ করি, বোধ করি, যেন অনর্থ্য রাঘবে 

হবে! তাতে যদি না হয়, তবে-_তবে- শিশুপালবধে যে পাবে, তার 

কোন সন্দেই নাই। 

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত ? 

তুনা। আজে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না “কাব্যে 

মাঘ” “কবি কালিদাস” অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, 

এখানে “তন্)” শব্দটি উহা আছে। 

প্রনা। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম “মাঘ হলে। কেন? 

তৃ-না। মহাশয়! অরর্ববেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, 

কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যথানি সমাপ্ত করেন, 
তাতেই ওর এক নাম মাধ হয়েছে। 

প্রনা। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরত্বতীর বরপুক্র ! 

(নেপথ্যে বান্ধ্বনি ) 
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দ্বিনা। মহাশয়! এ শুহুন, মহারাজ আগতপ্রায়। 

(নেপথ্যে বন্দীর গীত) 

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ ) 

সকলে । (গাত্রোথান করিয়। ) মহারাজের জয় হোক! 

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়।) শরীরের অসুস্থতা 

নিবন্ধন আমি এত দ্িন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন 

বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সস্তানাদির শুভ কামনায় সর্বক্ষণ সচিস্তিত 

থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর 

প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দৃত, ভিন্ন দেশীয় রাজধিগণের নিকট হতে এ 

রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। 

আমি অতিশয় দুর্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপার্দি সমাধান করা 

আবশ্যক । 

মন্ত্রী। আযুদ্মন! আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন | 
| মন্ত্রীর প্রস্থান। 

প্রনা। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

হে বিধাতঃ। তুমি কিছুরস্ত রাহুকে এরাপ সুবিমল শারদীয় পুরণচন্দ্র গ্রাস 

করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে সৃবর্ণকাস্তি এখন কোথা? 

তৃ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধ- 
চরিতের একটি প্লোক আমার মনে পড়ছে; তশ্মিন্ন দৌ কতিচিদবল 
বিপ্রযুক্ত সঃকামী, নীত্বা মাসান্ কনক বলয় ভংস রিক্ত প্রকাধ্য, এ স্থলে 
কোলাহল ভল্লীনাথের টীকা অতীব মনরম। যখন মহারাজ নলের 

শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তারো এই দশ] ঘটেছিলো! । 

প্রনা। ভাই! রক্ষা করো। 

(বৈদেশিক দূতদবয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ) 

ম্ত্রী। ধর্্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দৃতত, ইনি 

জাত্যংশে ব্রাঙ্গণ। | 

রাজা। দৃতবর, প্রণাম করি। আস্ন গ্রহণ করুন। 
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দুত। মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্তী পরস্তপ রাজসিংহ 
পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ 

করি। মহারাজ আপনাকে এই অন্ত্রধানি প্রেরণ করেছেন । ( তলবার 

প্রদর্শন করিয়।) তার অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত 

আপনার যোধদলের রক্তশ্রোতে স্মিত হবে। (রাজপিংহামন সম্মুখে 

তলবার নিক্ষেপ ) এ বিবাদের কারণ আপন বিলক্ষণ অবগত আছেন। 

রাজা । ( সরোষে ) এ কি বিষম প্রগল্ভতা ? 
দত । (করযোড় করিয়া) ধর্মাবতার.। আমরা দরিদ্র ব্রা্গণ। 

এ প্রগল্ভতা আমাদের নয় । 

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণেধি মাত্র । 
যা হোক, অগ্ত আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে 
এক্ষণে বিদায় হও। 

প্রথম দূতের প্রস্থান । 

রাজ1। মন্ত্রির! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন? 
ন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূমকেতুর দৃত। 
রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু 

আপনাকে এ ক্ষুত্র নগরে প্রেরণ করেছেন? 
দৃূত। মহারাজ । পঞ্চালপতির দৃতের ম্যায় আমার মহারাজ 

রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পুর্র্বকালে, মকরধবজ নামে গান্ধার 
দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তার নাম ইন্দুমতী | 

প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্্ব রাজা মকরধ্বজকে 
সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ 
করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে 

ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী 

ইন্দ্রমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জর দেশে তার শিবিরে প্রেরণ করেন। এই 
সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গাদ্ধারের রাজধিদের পরমাত্ীয়। আপনার 

পূর্বপুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গাদ্ধারী দেবীর কন্যা ছুঃশলাকো ববাহ করেন। 

আপনি তারই সম্তান,_মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে। এতাদৃশ 
সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়। | 
 র্লাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ কি াবপদৃ! (প্রকাশ্যে) 
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ভাল, দৃতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে 
অসম্মত হই, ভবে গাদ্ধারপতি কি করবেন? 

দূত। (করযোড় করিয়।) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও 
রাজসমীপে কোযমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে। 

রাজা। (সহান্য বদনে) কেমন হে মন্ত্রির! আমাদের যে বিরাট 
রাজার দশ| ঘটলে! । উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা 
যাবে, ভাগ্যে কি আছে! আপনি এখন এ দত মহাশয়েরও আতিথা 
সংকারের আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অগ্য বিশ্রাম করুন, কল্য 
এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে। 

দৃত। রাজাজ্ঞা শিরোধা্ধ্য। 
[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান। 

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রশ্ত বোলে 

ভূবনবিখ্যাত ছিল। ত1 আমরা এখন কি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, 

অঙ্গদের চ্যায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য 
প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত অবধ্য। সেষা হোক, আপনার! সকলে অগ্ভ 
অপরাহে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা 

করা যাবে। | 

সকলে। মহারাজের জয় হোক। 

( নেপথ্যে বঙ্দীর বন্দন1 ) 

রাজা । এখন ভা ভঙ্গ করা যাক। আপনার! বিদায় হোন । 

মকলে। মহারাজের জয় হোক। 

(দুরে তোপ ও যন্ত্রধবনি ) 

| রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান। 

চতুর্থ গর্ভাঙক 

সিদ্ধুতীরে পর্বাততলে উদ্ভান )-কিঞিদ,রে সিদু নগর? অদুরে অরুদ্ধতীর আশ্রম 

( ইন্দুমতী ও দুনদ্দ। আসীন) 

ইন্দু। সখি! ভগবততী অরুদ্ধতী দেবী কি আমার অতুভামুধ্যায়ী! 

সন। সখি! তাও কি কখনে। হয়? তপন্থিনীর! সহজেই দেবনারী- 
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সদৃশী-__স্সেহমমতাময়ী । ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রাপ বিষবৃক্ষ তাদের 
মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না। ূ 

ইন্দ্ু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বংসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন ? 

স্বন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র 
জ্ঞান নাই? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে 
ঘোরতর যুদ্ধোদূযোগ করছেন? আর ছুরাচার ধুমকেতৃ”_বিধাতা তাকে 
নির্বংশ করুন,__তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্ত। পেয়ে, রাজার 

কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে । মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই 
তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভক্মসাৎ 

করবে | 

ইন্দ্র। ( সবিশ্ময়ে ) জ্যা |__তুই বলিস্কি? 

স্বন। তুমি জানো, ভগবতী অরুদ্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল 

জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবদ্ধকতা করবার সন্কল্পে এই এক বৎসর, ছল 
করেছিলেন। যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর 

অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শক্রহস্তে সমর্পণ করতেন, তা 

হলেযে, তোমার তারার দশ! ঘটতো।; বালীর পরে স্গ্রীবকে বরণ 

করতে হত! 

ইন্দ্ু। (সক্রোধে ) দুর সুনন্দা! দূর হ! যত দিন, খড়েগ মানববক্ষ 
বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষস্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শূন্যে পালায়, যত দিন, জলতলে 

শমনের করাল করম্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, হুতাশনের উত্তপ্ত 

ক্রোড়ে দেহ ভন্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের এরূপ 

কলঙ্কঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আগরঙ্কা নাই। তা! 

এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে দিলে ? 

স্বন। আজ অপরাহে রাজপুরীতে এক মহাসভ1 হয়েছে, নগরস্ছ্ 

প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী 

দেবাও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্ম্মান্বরোধে আশ্রমে ফিরে 

এসেছিলেন, এ সকল কথ! আমি তারি মুখে শুনেছি। 

ইন্দ্ু। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন? 
স্বন। তিনি বল্লেন, এখনে কিছু নিণাঁত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত 

মাতঙ্গের ম্তায়! ভগবতী অরুহ্ধতী, রাজনদ্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী 
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মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ 
শাস্ত হচ্ছেন। 

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিনতু কূলকলম্কিনী হবে। না! 

মুন। সখি! তুমিকি বলছে? 
ইন্দ্। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিশ্ধুনদ, কলকল- 

ধ্বনিতে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থরু থরু করে 

কাপছেন? 

স্বন। সখি! একিবিলাসের দিন? 

ইন্দ্ু। (গাত্রোথান করিয়। ) নাকেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে 

সর্বজীব সখী, তখন আমরা অন্ুখিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া ) 

ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ ? 
সূন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তার এক অতীব শুপুরুষ 

যুবক পুত্র আছ্ছে। 
ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্গণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে 

দুয়াচার দানবের উপবেশন | চল সখি, এই জয়কেতৃকে বিবাহ করা 

যাক্গে! আর তুই আমার সভীন হোস! হা! হা! হা! 
সবন। ছি সখি! তুমি সহসা এমন হলে কেন? 

ইন্পু। দেখিসূ সখি! সিদ্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে 

ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ ক্ষণে বণিকৃ-বেশ 

ধারণ করেছিলেন! তার রি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে 

যাচ্চে! 

ম্ুন। (সভয়ে) এ কি সর্ধনাশ! প্রিয় সখী কি উম্মত্তা হলেন! 

(দুরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেম! এ যে ভগবতী অরুদ্বত্তী আর 
রাজনন্দিনী শশিকল। কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন। 

( অরুন্ধতী, শশিকল1 ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ ) 

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞিৎকাল নীরবে রোদন ) 

ইন্দ্ু। সথি! তুমি কাদে! কেন! ১ 

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার 

হায় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজ। ধুমকেতু সিংহের শিবিরে 
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গুর্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয় সখি! ছটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে। 
- আমার প্রাণ” আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও 

তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন) 

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশহয়েছে! আমার জন্যে তোমার দাঁদ। 

তার এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর 
আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি ন1। অল্প কালের মখলোভে কেন 

চিরকলক্কিনী হবো! ? তবে তোমার দাদ।র চরণে আমার এই: প্রার্থনা যে, 
তিনি যেন এ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের 
হস্তে সমর্পপ করেন । আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে। 

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাদ। 

অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার এ স্বুবচনীর মুখ 
থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছে! । 

ইন্দ্ু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তার সঙ্গে আর 

এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না । দেখ, এই আমার হাদয় শুফ সরেবিরের 

যায়, চক্ষে জলবিন্দ্ও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি 
নিষ্ঠুরা ভেবো না। 

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অশ্রস্থ হয়ে থাকে, তা 

হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন 

তোমার সেবা করি। | 

ইন্দু। নানা সথি! অন্ুস্থ কি? এ ত আমার শখের সময়! 

আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবে! যে, তার সঙ্গে কখনো আমার 

বিচ্ছেদ হবে না! | ? 

€ এক পার্থ সুনঙ্দ। ও অরুন্ধতী ) 

স্ুন। ভাল, ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, এ বনদেবীকে ফে এ 

শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পিকে দেখতে পায়। আমার 

প্রিয় সঘী, এই রাজ্যের বর্তমান রাজাকে দেখেছিলেন । কিন্ত, এখন 

দেখছি, মহারাজ অজয় ত তার পতি হলেন না! এ কি? 

অরু। (চিন্তা করিয়া ) বংসে! যখন উভয়ে উভয়ের .. দৃষ্টিপথে 

পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙগলস্মচক লক্ষণ দেখেছিলে ? 
তি 
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নুন। (চিস্তা করিয়া) নাঃ এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল 

আকাশে বজ্জধ্বনি হয়েছিল । 

অরু। এ!-_-এ বজ্তরধনির অর্থ এই যে, বিধাত৷ প্রথমে অজয়কে 

ইন্দুমতীর পতি করে স্জন করেছিলেন, কিন্ত, গ্রহদোষে তার সে অভিলাষ 

নিক্ষল ছলো। বুঝতে পারলে ভ? দেবীর কোন অপরাধ নাই । এদের 

উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল! 

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ 

কাননে ন! নিয়ে যেতেম, তা! হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না। (রোদন) 

অরু। বসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা 

করেন, তা তোমার দোষ কি? 
(অগ্রসর হইয়|) 

বংসে ইন্দুমতি! এ বিবাছের আশায় জলাগ্ুলি দাও! তোমার 

প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও 

অনুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের 

উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন হলে মুখের শেষ থাকত না কিস্ত অজয় তোমায় 

বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভশ্মমাৎ হবে! আর এই প্রাচীন জগদৃবিখ্যাত 

রাজবংশ আকাশের তারার গ্যায় ভূতলে পতিত হবে! বংসে! মানব- 

জীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমর1 উভয়েই কালের গ্রাসে 

পড়বে । তোমাদের পরে, যার! এই রাজশোণিতে জম্মে, দরিদ্রের আসনে 

উপবিষ্ট হবে, তার! কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদের পূর্বপুরুষ 

মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুল- 

লক্ষ্মীকে বলি প্রদান করেছিলেন! আর তোমাকেও বসে! তারা 

ভর্ননা করবে। কিছু কালের স্ুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে 

বৃষকাষ্ঠের স্বরূপ কলগ্স্তস্ত স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্তব্য নয়। এই 

বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের 

মনকেও একপ্রকার শাস্ত করেছি। তুমি বংসে! এ নীতিকথায় 
অবধান কর। | 

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ধাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ 

বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার ব্য মাত্র 

চঞ্চলতা! নাই। 
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অরু। বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত 
কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাতিক্রণী। আমার দৃষ্টি 
বর্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল 

হবে। রণ-রাক্ষসের হুহুস্কারধবনিতে, এ সিম্কুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, 
আর রক্তক্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃপিতামহের 
অনীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রের বিভব সখ সম্ভোগ 

করবে। 

ইন্দ্র। দেবি! ও আশীবর্বাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, 
সিন্ধুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখ! যাচ্ছে না। কাল 

মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কেজানে? ইচ্ছা! করি, কাল আপনিও 
মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন 

আমাকে বন্দিনীর হ্যায় না লয়ে যায়! 

অরু। একি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম করে? 
ইন্দ্র। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার 

আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব। 

অরু। বাছা! তোমার ষা অভিরুচি। 

ইন্দ্র। (শশিকলার প্রতি ) সখি! এখন চিরকালের জহ্য বিদায় 

করে! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন ) 

শশি। প্রিয় সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় লা! (রোদন ) 

ইন্দ্র । তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপত্বী হও, এ 
বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না। 

শশি। প্রিয় সখি! তবে কিএ জন্মে আর দেখা হবে না? 

( সুনন্দার প্রতি ) তুমিও কি চল্লে? (রোদন) 
স্ুন। রাজনন্দিনি! যেখানে কায়া, সেইখানেই ছায়।। যে যমালয় 

পর্য্যস্ত যেতে প্রস্বত, সে কি কথন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়? 

শশি। ( ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! সিনা নি? নিতে 

করি, আমাকে তুমি কখন ভূলো না। 

ইন্দু। সখি! যদি এমর্ত্যতৃমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, 
তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো । তা এখন বিদায় হই। তোমার 

দাদাকে এই কথাটি বলে! যে, ইন্দ্রমতী এই পর্ধবত, এ নদ, আর এ 
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নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, 
আপনারা চিরকাল মুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন 

আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র । 

মকলে। (অরুদ্ধতীর প্রতি )দেবি! আপনাকে আমর! অভিবাদন 

করি। 

অরু। আমিও তোমাদের আপীর্র্বাদ করি। 

| অরুম্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

অরু। (ম্বগত) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শাস্তভাবে শুনবে, 
এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস | 

নেপথ্যে । ভগবতি! 

অরু। দেখ বৎস! 

. (রাম্গালের প্রবেশ) 

ইন্দুমতী যে, এরপ শান্ততাবে এ ভয়ানক সন্বাদ শুনলে, তাতে আমার 

মনে বিশেষ সন্দেহ জম্মেছে। তুমি জানো বম! ঘোরতর বাত্যারস্তের 

পূর্ব্বে জগং নিতান্ত শাস্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বাঙ্সিকাটি।ক 
উন্মার্দিনী হলে।! (দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, 

পৃথিবীর সুখ ছুঃখে জলাগুলি দিয়েছি, তা৷ সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে 

আমাদের সংসর্গ কর! মুঢ়ত। মাত্র, ক্ষুধার্ত হত্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণলর্তিকাকে 

ছিন্নতিন্ন করলে, যেমন তরুবর শ্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা । 

বিধাত। কি জগ্েই বা এই ্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! 
আমি মানবী মাত্র, তোমর! বংস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহাদেবের 

আরাধন! কর, দেখ, তাকে যদি নুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই 

তয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শত্রমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে । আর 

ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামন! সম্পূর্ণ হবে। 
রাম। যে আজা দেবি ! আমাদের সাধ্যামুমারে এ কর্ম্মে কোনই 

ত্রুটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আমন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো 

[ উভয়ের প্রস্থান। 
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(ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ) 

ইন্দ্ু। (স্বগত) নিব্রাদেবীর এত সেবা! করলেম, কিন্ত সব বৃথা হল! 
এযে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি 

অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিস্তা করিয়া) 

এ প্রাণ আর রাখবে! না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচন। 

করলেন! এই কি প্রেম? (পরিভ্রমণ করিয়া সিগ্ধু নদার দিকে দৃষ্টি 

করিয়া ) আজ রাত্রে সিদ্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওর কবরীতে কত 

শত তারারূপ ফুল শোভা! পাচ্ছে! আর নিশানাথের রাপের কথা কি 

বলবে।। যিনি ভ্রিজগতের মনোহারা, তাকে প্রশংসা কর! বৃথা । মলয় 

বাযুযেন সিদ্ধুর স্ুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে 

পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যেকি নুন্দর, তা 

কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ নুখহীন লোক আছে যে, তাদের 

কাছে এ আলোকময় মুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রতাহীন 

গৃহ বাঞ্থনীয়! ( করযোড় করিয়।) প্রভো। এ দানীও এ ভাগ্যহীন 

দলের মধ্যে এক জন! (রোদন) 

(বেগে ছুনন্দার প্রবেশ) 

স্ুন। সথি! এ কি? তুমি এ সময়ে এখানে কেন? আর তুমি 

কাদচো কেন? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন? 

ইন্দু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন 

চাইলে না। পৃথিবীর স্খভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের 

সুখ আমি কেন নষ্ট করবে।? 

সুন। (সচকিতে) কি বল্লে সথি? তোমার পক্ষে আর নুখভোগ 

নাই? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথ। সাজে? 

ইন্দু। হা] হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই 

কেবল পাগল, ত1 আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাঁখল আছে। 

সুন। সখি! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার 

মনের কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল। প্র 

ইন্দু। আমার মনের কথা, ধিনি অস্তর্যামী, তিনিই জানেন । 
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সুন। সখি। এমন সময় ছিল ষে, তুমি একটিও মনের কথা আমার 
কাছে গোপন করতে না। কিন্ত আজ কাল তোমার কি হয়েছে? 

ইন্্র। সথী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উত্তয়কে 
ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; 

শুনলে তোমার মন হয় ত তার তাপে আবার মন্তপ্ত হয়ে উঠবে। 
স্বন। (কিঞ্চিংকাল চিন্ত। করিয়৷) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ! 

তুমি এ মোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়া! (রোদন) 
নেপথ্যে। ( শিবস্তুতি পাঠ) 

ইন্দ্ু। ওকি ও? 

সুন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুদ্ধতীর শিষ্েরা 

মহাদেবের আরাধন। করছেন। প্রিয় সথি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত 

হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, এ সি্ধুর অপর পারে,_এ 
কাননে, কত কোকিল, কত ফিল্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? ছুই 
প্রহর সময়ে আজ আমাদিগকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এম এখন, 

একটু বিশ্রাম কর। তা৷ নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে ; চল সথি চল। 
ইন্দ্ু। হে দিদ্ুনদি! তোমার তীরে অনেক মুখসস্তোগ করেছি” 

কিন্ত এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবে। না। আশীর্বাদ করুন, এ 

কথা আর বলবো না! কেন না, অতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে কি 

আশীর্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাড়াবে । অতএব বিদায় 

করুন! আমি প্রণাম করি! 

মূন। (চিস্তা করিয়া) বটে? আমিও রাজবংশীয়। আমিও 

ক্ষত্রিয়কম্যা ) যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,__আচ্ছা,__তা 

দেখবো ।- চল সখি, চল যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 



পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম গরভাঙ্ক 

অরুত্ধতীর আশ্রম )১--মলিনমুখে অরুন্ধতী আমীন । 

(ব্ামাসের প্রবেশ ) 

অরু। বংস! গত রাত্রিতে কি ফল লাত হলো? 

রাম। ভগবতি | কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভূ যেন 
বধিরের ন্যায় শ্রবণ করলেন; একটিও ফুল পড়লো না। 

অরু। তবেই ত সর্বনাশ উপস্থিত! তাতুমিবংস! এখন কুটীরে 

যাও।-_এঁ সে অভাগিনী এ দ্দিকে আসছে । আহা! কি রূপের ছট।! 

সিংহবাহিনী ! কি স্বয়ং ইন্দিরা? কার সঙ্গে এর তুলন! করবো? 

[ রাষদাসের প্রস্থান।” 

অরু। (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,_গাহ্ধার দেশে গমন 

করবো ।-_এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত 

ন! দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃগীড়া উপস্থিত হবে, তার 

সন্দেহ নাই। প্রভে।! তোমার ইচ্ছা । 

(হৃনদ্দার সহিত অতীব উজ্জলবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ ) 

ইন্দ্ু। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের 

জন্যে বিদায় হতে এসেছি । | 

অরু। কেন বংসে! চিরকালের জন্যে কেন? আমার তো৷ এই 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম 
করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রামে জীবন অর্পণ করবো। 

ইন্দু। ভগবতি! আমার কপালে কি সে সুখ আছে? (রোদন ) 

অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বসে! এ কি ক্রন্দতনর সময়? 

শূলী শভুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর 

তাকে পবিত্র চিত্তে পুজা! করলে, তোমার সর্বত্র মঙ্গল হবে। 

ইন্ত্ু। (নীরবে রোদন) 
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অরু। আবার বংমে! দেখ এ মহারাজের সহিত বখন তোমার 

সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাকে কোন গ্রানিকর কথা কইও না। এ তার 

দৌষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের 
সহিত ভার নিতান্ত বাকৃবিতণ হয় নাই। 

ইন্দ্ু। দেবি! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা 

কব না।-_সে দিন গেছে | তবে আপনার শ্রীচরধে আমার একটি মাত্র 
প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।--( পদ ধারণ করিয়া) জননি! 

আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমান্র কন্তা। যিনি অঙ্ভুলি 
তুলিলে নূর্য্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অনি একেবারে নিক্ষোষিত হতো, 

যিনি একজন মাত্র ভূত্যকে আহবান করলে সহ দাস দামী উপস্থিত হতো। 

সেই নরেন্দ্র এখন কেবল ছুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভৃতত্ত অন্নচর, 

আর আমাদের ছুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা! লাভ করেন! তা 

দুর্ভাগ্য কৃঠাররাপ ধারণ করে এ দাসীর আম্ুকৃল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের 
জন্য ছেদন করলে! এই যে মন্দা আমার প্রিয় সখী, একে এখানে 

থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, ত1 বল! দুফর। 

সৃন। ও£|-সখি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথ! তোমার 

এই অন্ভুরোধ 1-_তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও ? 

ইন্দ্। (অরুদ্ধতীর প্রতি) দেবি! এত আমার অনুরোধে কখনই 
সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার 
বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তার 
ন্বৃতিপথে পড়ে, ভবে এই কথ। বলবেন যে, তোমার ইন্দুমততী সুথে আছে। 

(রোদন ) 

অরু। (নীরবে গাত্রোখান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই 
কি আমায় কাদদালি? ভা! এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার 

রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জল হয় না বটে,_কিন্ত আমারও 
মানবকূলে জম্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেছের পাত্রী ছিলাম। 

পিতৃসেবা যে কাকে বলে, ত| আমি বিশ্বৃত হই নি। 

ইন্দু। দেবি| আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত 
হছলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, ত| আমি ব্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে 
পারবে । | 
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হুন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে ।_-আমরা 
যুবতী রমণী, সহজেই চিত্বচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, 
তার সংখ্য| নাই, সে সকল মার্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনার মনে 
পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, ত৷ বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম করে 

থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি 

প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্ধ্যস্ত দিতে প্রস্তত আছি। 

অরু। বসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) 
বসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমন! হলে কেন? 

এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না?__তুমি শান্ত হও। 
আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলত! অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করো না। 

ইন্দ্র। ভগবত্তি! আমি যদি এই হ্থনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় এ পাপ 

কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শাস্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেব- 

সেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন 

গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানপ অতি নিকট ময় ! 

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্িক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে 

যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিছুদেশ পরিত্যাগ করবার 
অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চম্বন করবার সময় পাব। আজ এসিছু- 

নগরের বিজয়! দশমী,__যাও, সাবধানে থেকো, যাও। 

[ ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়। কাদিতে কাদিতে সথীর সহিত প্রস্থান । 

অরু। ( সবিশ্ময়ে স্বগত ) এর কি মৃত্যুকাল নিকট 1 তা নইলে 

ওর চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জরঙ্গ হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেনা? ইচ্ছা হয়, 
আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? 
দেখি, বিধাতার মনে কি আছে। 

(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল এবং মুদল বাস) 

[ অকুদ্ধতীর প্রস্থান | 

১৪ 



৭৪ . মধুমুদন-গ্রস্থাবললী 

দিতীয় গর্ভীষ্ক 

পর্বতময় পথ--মশ্মুখে মায়াকানন, পশ্চাৎ সিদ্কুনগর | 

(ইন্ছুমতী ও সুনদ্বার প্রবেশ ) 

ইন্দ্। সথি! এ না সেই মায়াকানন? 
সূন। আজ্ঞা হা। 

ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা 
জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর 
মনে পড়ে? 

স্ুন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমিসে দিন 

আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,_এ বয়সে কর নাই। আমার 

অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম। 
ইন্দু। এখন তোর য| ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর 

নাই। তাযাহোক, দেখ সথি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে 
যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 

আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ধবতশ্রেণী কত দূর 
চলে গেছে! পর্বতের উপর পর্ধবত্ত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের 
ভাব অন্যরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আকতেম! আর দক্ষিণে 

দেখ, সিম্কুনদী কি অপূর্ধরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা ! 
আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে 
এর মধ্যে মধ্যে এত অম্লান দুর্ববা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার 

কি আর পথ আছে? 

স্ূন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয় ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, 
প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ 

লোকে সাহস করে ও কাননে আমে না। এটি বিজন পথ! হয় ত এখানে 
বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে। 

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত এ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা 

যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার 

কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা। 
নুন। বল কি রাজনদ্দিনি? তুমি পাগল হয়েছ নাকি? আমি 
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তোমায় নাহয় তে প্রায় সহতআ্র বার বলেছি, তোম। ভিন্ন আর আমার 

গতি নাই। 

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয় যাবি? 
স্বন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে? 

চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আরকি কিছু দেখতে পায়? 

তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন? বালাই, তোমার শত্রু 

যমালয়ে যাক! তোমার এখন তরুণ যৌবন । . 
ইন্দ্র। (সহাস্য বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না? যমরাজ 

কি বয়স মানেন, না রাপ মানেন? তবে আয়, জয়কেতুর দৃতই হউক 

বা! ধূমকেতুর দৃত্তই হউক, অথবা যমরাজের দৃত্তই হউক, একল! এক দূতের 

হাতে আজ পড়তেই হবে! 
( নেপথ্যে বজধবনি ) 

সুন। (সচকিতে ) ও কিও! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে 

পাই না। 

ইন্দ্। ওলো।! ও টৈববাণী। আমার কাণে যে ওকি বলচে, তা 

শুনলে তুই অবাক্ হবি। | 

সুন। সথি। এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন 

করতে আরম্ভ করেছ কেন? আমি কি এখন আর তোমার সে সুনম্না নই ? 

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! সে ইন্দ্রমতীও কি 

আর আছে? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! 

এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙতে পারে, সকলেই 

বিস্বৃতির গ্রাসে পড়বে । 

স্ন। সথি!_তোমার কথ! আমি বুঝতে পারি নে। তোমার 
মনের যে কি অভিসদ্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই 
মিনতি'করি। 

ইন্দ্র। খানিক পরে জানতে পারবি এখন! এত অধৈর্ধ্য হঙ্গি কেন? 
স্থন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে, দেবী 

অরুদ্ধতীর আশ্রমে যাই । আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে 

এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চঙ্গে যাবো । আমর] কিছু এ রাজার 

প্রজা নই যে, ষ! ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন । 
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ইন্দু। (সহাস্ত মুখে) সখি! ছূর্য্যোধনের ন্যায় যদি এ পাপিষ্ঠ 
ধূমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক 
রাজার আমার নিমিত্ত সর্বনাশ হবার উপক্রম); আর একজনকে এরূপ 

বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনে! 

. দেশেই গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্াত্রও তাই। 

আয় আমরা এ বনে যাই । 

( উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ) 

আহা! সখি দেখ, ছুই বদর আগে যা যা দেখেছিলেম, ত| মকলই 
সেইরূপ আছে। এ মকল পর্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হত্তীর 

ম্যায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল, _সেইরূপ ফল! সেই 

বাযুং_সেই শুগন্ধ! আর দেবীও সেই মুন্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্ত 

আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই ছুই বংসরে কত না কি সহ 

করেছি !--কত না যন্ত্রণ। পেয়েছি! মন্ধৃত্ের এ ছুর্দশা কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগপূর্ববক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত 

দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্বাদ করুন, যেন 

আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পুর্বে আপনাকে কেবল 

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা] করেছিলেম, এবার জীবন মমর্পণ করবো! 
(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি ) 

সবন। (সচকিতে ) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুছুন 

বজধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি! 

ইন্্। সথি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বন্তরধ্বণি নয়, ও 

দৈববাণী। ( দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যং 

স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পুজা করতে আসি নাই। এ 

পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা ! 

( স্থনদ্বার গলা। ধরিয়া কিঞ্চিংকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে 

যে যাকে ভালবাসে, মে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, 
তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জ্বচ্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি 
তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জনা করিস্। 

স্ন। সখি| এ স্ব কথা তুমি কচ্চো কেন? 
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(নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাস্ত ) 

স্বন। (সচকিতে ) বোধ করি, মহারাজ আসচেন। 

ইন্দ্র। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চলহলিকেন? ও 
চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি স্থখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সখা 

অপ্রাপ্য, সে খান দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম 

কীট হ্াদয়ের শাস্তিত্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার 

প্রখর যাতনার শমতা হয়, তবেই সাস্তবন। হবে, নচেং এই আগুনে চিরকাল 

দগ্ধ হতে হবে! (প্রকাশ্যে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার 

শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ 

হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে 
আরে৷ বলিস, গাদ্ধারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়। 

( নেপথে) নিকটে বুণবাছ্য) 

স্ন।, এই যে মহারাজ এলেন বলে। 

ইন্দ্ু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপুর্বক করযোড় করিয়া) হে 

বিশ্বপিতা ! যে অমূল্য রত্বত্বরূপ জীবন এ দাশীকে প্রদান করেছিলেন, 

ত1 এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবেষে 

আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জনা 

করবেন! এত ছুঃখ আর সয় না! (বশ্ত্রমধ্য হইতে চুরিকা লইয়া 

আত্মঘাত ও ভূতলে পত্তন) - 

সূন। একি! একি! প্রিয়সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? 

(রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা । কোন্ 

দেবতা আকাশের এই উজ্জল জ্যোতির্ময় নক্ষত্রটিকে এরূপে ভূতলে পাতিত 
করলেন? ( আকাশে মৃছ্ যন্ত্রধবনি ও পাষাণময়া মুণ্তির ভূতলে পতন) 

এ আবার কি! প্রিয় সথি! প্রিয় সথি! তুমি কি যথার্থই গেলে? 

সখি। তুমি এত শীত্র আমাদের কেমন করে ভূললে? তোমার বৃদ্ধ 
পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও 
বিশ্ব্ত হলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে গাত্রোথান করিয়া ) সথি! তুমি 

ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে 

বাচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন মুখ আছে? 
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তা এই দেখ,_যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকময় রাজভবন 
কি রশ্িশুন্ যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার 

মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছিলেম। উঃ! 

আমার শরীরে যে অসহা জ্বাল! উপস্থিত হলো! সথি! দাড়াও, আমিও 

তোমার সঙ্গে যাব! 

(রাজা, শশিকল!, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধূমকেতুর দূত, অরুত্ধতী, 

রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ ) 

রাজা। (অবলোকন করিয়।) একি! একি! সুনন্দা! এ কর্ম 

কে করলে? 

সুন। (অতীব মৃছত্বরে) মহারাজ ! রাজনন্দিণী স্বয়ং এ কর্ম করেছেন! 

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে? 

দ্বিস। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্য। করেছেন। 

অরু। ( সজল নয়নে ) স্বনন্দা! বংসে! তোমার এ অবস্থা কেন? 

সৃূন। (অতীব মৃছত্বরে ) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি 

প্রিয় মীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাচতে পারি ?॥ আমি বিষ খেয়েছি ! 

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে? 

ঘি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি | 

অরু। রামদাস! শীঘ্র উষধের কৌটা আনো 

রাম। দেবি। তাত আমি সঙ্গে করে আনি নি। 

অরু। কিসর্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর। 

স্বন। ( অতীব মৃদৃত্ধরে ) দেবি! ত্বয়ং ধন্বস্তরিও আর আমাকে 

রক্ষা! করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি) 

মহারাজ! আমার প্রিয় সী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন 

যে, “যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে বলিস, যদি 

ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জম্মে মিলন হবে, আর গাদ্ধারের রাজকণ্যা 

বিনিময়ের দ্রব্য নয়।” এ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্যে 

আমাকে সন্কেতে ডাকছেন | প্রিয় সখি! একটু দাড়াও, এই আমি 
যাচ্চি! (সকলকে ) ভগবতি ! রাজনন্দিনি! মর্হীরাজ! মন্ত্রী মহাশয়! 

আ--শী-র্বা-দ-ক- রু-ন-আ-মি-যাঁই ! 

( ভূতলে পতন ও মৃত্যু) 
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রাজা । (স্বগত ) পুনর্জন্ম ! শাস্ত্রে এপ কথা আছে সত্য; কিন্ত 

এ পুনর্জন্মে কি পুর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে 

সে পুনর্জন্ম বৃথা । যা হোক, পুনর্জম্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। 

( ইন্দ্রমতীর বক্ষঃস্থল হইতে চুরিক! লইয়া অবলোকন ) রে যমদৃত ! তুই 

যেরক্তকোত আজ পান করেছিস, সেরূপ রক্তআোত আর কি এ ভবমগ্ডলে 

আছে? তাতাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও 

তোকে যতকিঞ্িৎ পান করাচ্ছি। (দিদ্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) হে 

রাজনগরি ! আজ ছুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলম্কৃত 

করেছি । এমন কিঃ যেমন পিতা, 'বিবাহ-সভায় আনবার পুর্বে আপন 

ছুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। 

কিন্ত এখন বিদায় কর! হে নিদ্ধুনদ। তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে 

দেব-বীণাধ্বনিস্বরূপ সুমধুর বোধ হতো! । তুমিও বিদায় কর! মন্ত্রিবর | 

দেবী অরুদ্ধতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! ত] 

আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশিকলাকে দান করলেম। 

ওর সন্তান 1পতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, 

তবে আর ভয় কি? 

ম্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্ভত হইয়া) মহারাজ! করেন ক? 

করেন কি? 

রাজা । মন্ত্রি। সাবধান হও! ক্ষুধাতুর (সিংহের সম্মুখে পড়ো ন। ! 

আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করে! না! 

এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দগও এখানে 

কালাতিপাত করি! আমি ক্ষত্রকুলোস্তব । আমার কি এক দাসীর 

তুল্য সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর 

প্রণয়তুল্যও নয়? হা! ধিক! ছে জগদীশ্বর ! যদিও পাপকর্ণ হয়, তবু 

মার্জনা কর! ( আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন ) | 
সকলে। ত্যা। ত্যা! হায়! একি সর্বনাশ হলো! 

রাজা। (অতীব মৃদত্বরে ) শশিকলা! একবার দিদি আমার নিকটে 

এসে! । তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো]! 

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান) 
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রাজা। (অত্যন্ত মৃদৃষ্বরে ) স্খে রাজ্য কর,--আর দেখ যেন পিতৃ- 

পিতামছের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়। 

(রাজার মৃত্যু ) 

শশি। (পদতলে পতিত হইয়|) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে 

ছেড়ে গেলে? আমি মার মুখ কখনে৷ দেখি নি! তুমিই আমাকে 
প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়মে আমাকে পরিত্যাগ 
করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের 

ম্বেহ-জ্যোতিতে আমার হাদয় আলোকময় করতো, নে আখি কি 

চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার 

কর্ণে দেবসঙ্গীতম্বরূপ বাজতো, সে রসন! কি এ জন্মের মত নীরব হলো | 

দাদ! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে 

আছে বল দেখি? দাদা! আমাদের অতুল এশ্বর্ধ্। বিপুল রাজ্য, কিন্ত 

এ মকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায়? ( উচ্চৈঃস্বরে রোদন ) 
অরু। (সজল নয়নে) বংসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার 

সৃষ্টিতে কি রাজ।, কি ভিখারী, কেহই সর্ববতোভাবে স্ৃথী নয়। ছৃঃখের 

শান্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই 

জনই সৃখী, যে ধৈর্যযরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা 

তুমি বাছা এসো। | 

ম্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে, 

শেষ অবস্থায়, আমি এ পিদ্কুরাজকুলের মবর্ণদীপ নির্বাণ হতে দেখবো। 

হা রাজরাজেন্ত্র! এ শধ্যা কি তোমার উপযুক্ত! ও রাজকান্তি কেন 

আজ ধুলায় ধুমর | (রোদন) 

(ধস্তশূঙ্গ মুনি ও কতিপয় নাগরিকের মছিত রামদাসের পুনঃ প্রবেশ ) 

সকলে । (অবলোকন করিয়। ) এ কি--এ কি-কি সর্বনাশ | 

ধন্য। অহো!! বিধাতার অলজ্যনীয় বিধির অবশ্বন্তাবিতা কে 

নিবারণ কত্তে পারে ;__ছুনিবার দৈব ঘটনার? প্রতিকূলাচরণ কর! কার 

সাধ্য! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধ! দিব, কিন্ত 

আমি আমিবার পূর্বেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিতো! এই 
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বিপুল রাজ্কুলের এত দিনে মুলোচ্ছেদ হলে? ভুবনমোহিনী ইন্দিরা ! 
তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জঙ্গপিণ্ডের লোপ হলো! হায়! 

রাজলক্ষমী আর মাতঃ বন্বদ্ধরা। কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার হ্যায়, 

অপর সৌতাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি। তুমি 
কি কৃললক্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্বিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে? 

ম্ত্রী। (খয্যশূঙ্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে ) ভগবন্! এই প্রত্যক্ষ 

পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিত্রংশ হয়েছে, 
আবার আপনার মুখে ইন্দির! দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিদ্ময়াবিষ্ট 

হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আছগ্ঘপান্ত বর্ণনা করে 

আমাকে চরিতার্থ করুন । 

বধ্য। মন্ত্র! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মুত্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, 

(সকলে অবলোকন করিয়৷ বিস্ময় প্রকাশ ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের 

পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অগ্য তার শাপ অন্ত হলো। রর 

মন্ত্রী। দেব! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমংকৃত হয়েছি। 

অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তরে এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের 

ংশয়চ্ছেদ করুন। 
ঝধ্য। মন্ত্রি! পুর্বকালে এই মহদৃবংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত 

এক নরপতি ছিলেন। তাহার অলোকপামান্যা সর্ধবগুণালঙ্কৃতা রাপবত্তী 

এক কন্যা ছিল, তাহার নাম ইন্দিপ্লা। তৎকালে ইন্দিরাসদূশী রূপসী 

ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই । কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রাপমদে 
মত্ত। হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে এ 

অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যত কাল তোর অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ রূপনী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী ন| হয়, তত কাল তোকে এই 
ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে এ ইন্দ্ুনিভানন! 

ইন্নিরা করুণন্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি | যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির 
উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে 

অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয়? তাহাতে দেবী এই কথা বলে 
দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কন্যার ন্ুব্ণমন্দিরে প্রবেশ 
করবেন, এই সুলগ্নে যদি কোন পবিভ্রন্বভাবা কুমারী, কি নুুপবিত্র অনুঢ় 
যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় 

৯১ 



৮২ মধুসূদল-গরস্থাবলী 

ভবিষৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্বীকে সম্মুখে দেখতে, 
পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপদ্থিত হযে ।_ 

( সহসা ভূষ়িকম্প ও অপুর্ব সৌরতে পরিপূর্ণ ) 
সকলে। একি! অকণ্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন? 
দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে) হে সি্ুদেশবামিগণ! অগ্ত এই 

শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করে৷ না, মহামুনি খধ্ুশৃঙ্গের 
প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্পে, সকলই মত্য, আর এই যে তৃপতিত কুমার 
কুমারীকে দেখচ, এরা পূর্বে গ্ধবর্বকূলে জন্মগ্রহণ করেন, এ যুবক যুবতী 
পরস্পর প্রণয়াহ্রাগে বাহাজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ ছূর্ববাসা মুনিকে দেখিয়া 
অভ্যর্থন] না করায়, খষিশাপে মানবকূুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্ 

ইহাদেরও শাপাস্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে 
সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপুর্ব্বক বর্তমান গান্ধারাধিপতির পুত্রের 
সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে। 

ন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়। গেল, এখন এদের তিন জনের 
মৃতদেহ বস্ত্াচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর। 

(নেপথ্যে মৃতবান্) 

মন্ত্রী। (ধূমকেতুর দূতের প্রতি ) মহাশয় | এই ত দেখলেন, আর 

এখন কি করা ধেতে পারে ? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্তব্য? 

দূত । তার আবশ্বক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, 

তখন আপনার আর কি অপরাধ । 

মন্ত্রী। মহাশয়' তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার 

আগ্চোপান্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশ। প্রাপ্ত 

হলে।! আর অপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। ( অরুদ্ধতীর 

প্রতি) আপনি রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে 

শাস্ত করুন। উঃ--!| ও রাজপুরী অগ্ত শ্শানম্বরূপ হয়েচে! ওদ্তে 
প্রবেশ কত্বে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাসে 

পড়েছেন, মে তার পরম সৌভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন যত দিন 
থাকবে, তত দিন মকলেই এ বিষম দূর্ঘটনা বিশ্ব হবেন না। আছো! 
কি ভয়ানক মায়াকানন !! টি 

যবমিক। পত্তন । 
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[ ১৮৬৯ ্রষ্াবে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করপ হইতে ] 
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ভুমিকা 
[ সম্পাদকীয় ] 

“মেঘনাদবধ কাব্য, মধুণ্দনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীপ্তি। তাহার আর 

কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যস্ত না পৌছিত, তাহা হইলেও শুধু এই 

একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন । 

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ 

পাওয়া যায় না; মধুস্থদনের চিঠিপত্র হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা 

এই 1 | 

১৮৬০ গ্রীষ্টান্দের ২৪এ এপ্রিল ৬ নং লোয়ার চীতপুর রোড বন্ধ 

রাজনারায়ণ বসকে মধুস্থ্দন লিখিয়াছিলেন__ 
[06 801190$ 5০0 00:010088 10 & 18610081 9010 |. সিংহলবিজয় ] 18 

8০০এ--৪ম £০০0 100990. 906] 000 6101010 1 11979 88 ১৪ 

80001760 8 ৪0101006 20%860]ণ্য ০059] (019 447৮ 01 0০0৫৮ 6০ 9০ 1 

1086109, 9০0 ড০ছ 20096 ৪] ৪ 19তা 568৪ 00079, ঢা) 019 00800010068 

] 800 £0106 60 991817869 0106 09861) ০01 00 185001168  [0018]16, 70০0 

706 79 1718)69090, 0 098 16110, [ 0৮ 61001019 005 1980908 

16) 9275 ( বীররস ), [586 108 আা169 8 19 1701011089 800 61১0৪ 

86000179 ৪, 7%006 28ট.১, 

ঘ 6001088 (0179 0708010£ 105০0086101) 01 105 “মেঘনাদ” ০০ 1008 

6911 1009 সা1086 5০0 60108 06165 & 00910000976) &.: 8০০০ 10089 ০1 

0০5) 1088 [70000170690 16 00880180906--4জীবন-চরিত,, পৃ. ৩১১-১৩১ 

৩১7। 

“তিলোত্বমাসম্তব কাব্যের রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক 

মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মে মাসে উহ্থা প্রকাশিত হয়। 

মধুশ্দন যে পরীক্ষার ছলে “মেঘনাদবধ কাব্য আরম্ত ' করিয়াছিলেন, 

উপরের পত্রাংশে তাহার আভাস আছে। 
& বৎসরের ১৫ই মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা মধুসদনের একটি 

পত্রে আমর দেখিতে পাই__ 
ঢ 800£0106 00 160 11920808015 269 80৫ ৪68৮5, [91105008 

06 00900. আ11] 109 60181090 1) 009 900 ০1 609 56৪7, [500 6156 5০০ 

1006 76 008010£ 11068, 1 00086 691] ০০) 2 7987 16110, 8১৪6 

6000210) &৪ % 90115 00718618 5০006109 ] 807 0516 8 01018 0880 10? 

710801820, ] 1059 606 £:%200 00561001085 ০1 ০003 %0089602 [618 

[811 01 00665 4 06110জ7 সা16]) &0 105606159 1)980 08 00900680609. 

8009 00096 88৮11) 031085 ০৪৪ ০৫16 +জীবন-চরিত,, পৃ. ৩১৮ | 



৬ মধুস্দন-গ্রদ্থাবলী 

১৪ই জুলাই মধুসৃদন লিখিয়াছেন__ 
[17859 0981] 0019 008-1)811 01 01161960010 73001 01 11881181790, 

০০ 80811 889 1610 009 61006. [618 006 6096 [1 800 0009 10008- 

61008 01890 005 06180100018 1] 810 &ঠ 10092 %9 1825 & 00 88 ৪৮9] 

81890. 00 60 1968; 0০০ ] 11958 865 01 91361108188) 1086 00108 000 

209, 09098107081], 800. (1191. [ £0 1159 6106 000006911)-6011:100 1১5, 

১১18% 008 10881 ভা186 1900 609 £1011008 800 01 18958109 11008 

10 00: 859৪. [76 ৪৪ & 00119 69110) 800) 100 10: 0186 8000100:61 

315181180, ঘ০০]] 11879 10880 609 10001:95-81005 1060 60৪ 898, 0 

609 17059, 11 006 18606 01 00 0909৮ 1090 11) 1910 1)00190 

00201081010708 1 0010 11259 00809 ৪ 78201811 [1190 ০01 6179 0996) ০01 

81981081090. ৪ 16 13, ০০ 10086 1006 60906 ৪0 1080619 3091098, 

4 98৮ 016 1-জীবন-চরিত, পৃ. ৩২৪-২৫। 

পরবর্তী কয়েকটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত ) “মেঘনাদবধ কাব্য' 
রচনা সম্বন্ধে অনেক খবর লিখিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল 
পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে “মেঘনাদবধ কাব্য 

সম্পকিত অংশগুলি সংকলন করিয়া এই তৃমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে । 
১৮৬০ খুষ্টাব্দের ওরা আগস্টের পত্রে মধুস্দন রাজনারায়ণকে 

লিখিয়াছেন-_ 
1 500 80 108101% ০0 1106 005 11901790890, 1 10690 60 9266100 10 

60 9 সর্গ৪, [17859 10181090 609 580000) 800 ৪৪ 800. 88] 080 £৪% 

৪ 900 10809, 500 81191] 11959 16, [ 11019 619 889020 8004 11] 

610710/ ০] | 1109 08009 18 “বরুণানী,” 7৫৮ [189 60099 ০0৫৮ 0209 

87118018, 10 107 98258 618 ০:018 006 1)8]1 8০ 0008108] 8৪ বারুদী, 

800 ] 000৮ [00 গা) ] 8170010 1006179] 10891189006 3808816 

1019৪.--জীবন-চরিত,? পৃ. ৩৩১। 

রাজনারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুক্ত পত্র ১৮৬১ খুষ্টাবোর 
২৯এ আগস্টের | মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ছুইখানি 

“মেঘনাদবধ' রচন। ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন £- 

১৮৬০ খুষ্টাবের ১ল। সেপ্টেম্বর 
১,30৮] 00096 9186 1018] 0 11607%700, 11080 111 6819 

[19 80009 000361) ৭, _-জীবন-্চরিত।, পৃ. ৪৬৮। 

১৮৬১ খুষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি 
[06 1188 ৪ 190018 ০1 1181780808৪ শর ॥ ৩0 81781) 185 

০০]: 0005 88 8000 88 ] 080 £৪$ 10010 01 008 60 8600 07 শাভ্ীবন" 

চরিত) প্র. ৪৭১। ্. 
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১৮৬১ খ্রীষ্টাব্বের ২৯এ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র 

হইতে বুঝা যায়, “মেঘনাদবধ কাব্য' এই তারিখের পূর্বেই ছুই খণ্ডে 
সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 

১২৬৭ বঙ্গাব্ের ২২এ পৌষ (১৮৬১ থ্রীষ্টাব্ধের ৪ঠা জানুয়ারি ) 

“মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র হইতে এই 
তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম খণ্ড প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া; পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
ছিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণাঙগ পুস্তক সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই ; আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। সুতরাং আখ্যা- 

পত্রটি উদ্ধত করিতে পারিলাম না । প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড (৬ হইতে 
৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাৰঝের প্রারম্ভে, ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্বের 

প্রথমার্ধে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৭। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ-- 
মেঘনাদবধ কাব্য । / দ্বিতীয় খও। / শ্রী মাইকেল মধুস্থদন দত / প্রীত । / 

“__কৃতবাগ দ্বারে বংশেশ্মিন্ পূর্বস্থরিভিঃ, / মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সতজন্তেবাস্তি মে 
গতিঃ1” / রদুবংশঃ। / কলিকাতা । / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্ত্র বস্থু কোং বহুবাজ্ারস্থ ২৮ 
সংখ্যক | ভবনে ঠ্ট্যাম্হোপ, যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল । / 

দিগন্ধর মিত্র (রাজ) প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেন বলিয়া 

সধুসৃদন তাহাকে এই কাব্য উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ ছিল-_ 
মঙ্গলাচরণ 

বন্দনীয় শ্রীুজ দিগন্বর মিত্র মহাশয়, 
বন্দদীয়বরেযু। 

আর্ধ্য,_-আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্েহতাৰ 

প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের জন্ঙ্ঈীলন বিষয়ে আমাকে 

যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুন্ুম তাহার 

যথোপযুক্ত উপহার নহে । তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিয়! সাহস পূর্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি । স্সেছের 

চক্ষে কোন বস্তই সৌন্দর্যাবিহীন দেখায় না। 

যখন আমি “তিলোভ্মাসম্ভব”, নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি। তখন আমার 

এমন প্রত্যাশা ছিল না, 'যে এ অমিয্রাক্ষর হন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া 

উঠিবেক। কিন্ত এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ 

অবসরকাঁলেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে । বীরকেশরী মেতনাদ, শুরদুল্দরী 

তিলোভষার ভায়, পরঙ্িতমগ্ুলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম 

বোধ করিব--ইতি। | 
কগিকাতা রা বানের ) দাস গ্ী মাইকেল মধুস্দন দতঃ। 



৮ সধুদ্দন-গ্স্থাবলী 

বংমরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন 

হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের 8ঠা জুন তারিখের একটি পত্রে ( রাজনারায়ণকে 

লিখিত ) আমরা দেখিতে পাই £ | 

21917809018 ৪০108 010:00810 ৪ 8890108 8816101. 18] 10699. 800 

& 76৫] 0, 1১,088 আ]166920 ৪ 1006 01161091 0:91809, 80100108 500: 

910106--08108155 60086 16 18 6119 2৪6 00900 10 629 18080886, & 
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-পৃ, ৫২৮। 

এই পত্র লিখিবার গাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে “ক্যািয়া? 

জাহাজযোগে মধুনুদন ইউরোপ যাত্রা করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

(4৪ 7801 8. &.৮) লম্পাদিত সটাক “মেঘনাদবধ কাব্য ছুই খণ্ডে যথাক্রমে 

১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে “মঙগলাচরণের 

ভারিখ পরিবন্তিত হইয়৷ “২৫ মে ভাত্র, সন ১২৬৯ সাল' করা হয়। 

হেমচন্্রের “মুখবন্ধে”র তারিখ ১০ই আবণ, ১২৬৯-_অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ 

_ প্রথম খণ্ড ১৮৬২ খ্ীষটাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুসূদন তখন 

বিদেশে। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা। ছিল--১ম খণ্ড, /০+১৫১। 

২য় খণ্ড ১২৮। "বঙ্গভূমির প্রতি” ( “রেখো, মা, দাসেরে মনে ) কবিতাটি 

প্রথম খণ্ডে “মুখবন্ধে”র শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। হেমচত্ের এই “মুখবন্ধ' 

পরবর্তী কালে চতুর্থ সংস্করণ হইতে আমূল পরিবন্তিত হইয়া “ভূমিকা নামে 

প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্তনের তারিখ ১৩ই আশ্ষিনঃ ৯২৭৪ সাল (২৮ 

নে্েম্বর ১৮৬৭)। বর্তমান সংস্করণে এই “ভুমিকা” মুত্রিত হইয়াছে। 

“মুখবদ্ধে” হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়া ছিলেন, তাহা হইতে “মেধনাদবধ কাব্যের 

লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি_- 

পুত্র মুখাবলোকন করিলে নবপ্রন্থৃতা স্ত্রীর ধের সুখোধোধ হয গর সম্পূর্ণ 

₹ইলে গ্রন্কর্ারও তাদৃশ আনন্দোন্ব হইয়া থাকে) আর যেমন পেই শিশুসন্তান 

বাল্যনিবন্ধন: রোগ "পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশস্বী হইলে মার আর 

আনন্দের সীম! থাকে না, লব্বপ্রতিষ্ঠ গ্রস্থমালা সদদর্শনে রন্থকর্তাও যার পর নাই 

দুখী হন। কোন সহ্হঘয় ব্যক্তি আজি মেঘনাদবধ কাব্য রচরিতার অপ্রমেয় সন্ত প্ত 

অনুভব করিতে মা পারেন ? অমিত্রাক্ষর ছনে৷ কবিতা! রচন| করিয়া কেহ যে এত 

অগ্লকালের মধ্যে এই অন্তযযমকপীবিত দেশে এমন ক্কাপক ধশোলাত করিবে, এ কখ। 

কার মনে ছিল? কিন্তু কে না শ্বীকার করিবে যে, সেই অসন্ভাবিত কন আঙ্ি 

মাইকেল মধুসঘনের: স্বন্ত ফলিয়াছে। : বংসরেক মাজ হইল এই গ্রন্থ প্রথম বা? 

নি 



মেধনাদবধ কাব্য ঃ ভূমিকা ৯ 

মুদ্রিত হয়, কিন্ত অতি অঙ্পকালের মধ্যেই ১০০০ খও পুষ্তভক পর্যবসিত হইয়া! 

দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছে । প্রথমে কত লৌক কতই বলিয়াছিল-_ 

কতই ভয় দ্েখাইয়াছিল--কতই নিন্দা করিয়াছিল; এমন কি, লেখক শ্বয়ং এক 

মাস পুর্বে গ্রন্থকারের রচন! পাঁঠ করে নাই। কিন্ত সে দিন আর নাই। 

মধুসদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ থ্রীষ্টান্দের মধ্যে এই কাব্যের আর সংস্করণ 
না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অন্ুপস্থিতি। তাহার কলিকাতায় 

পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় 
(২১ আগস্ট ১৮৬৭ ); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪৮। এই সংস্করণের দ্বিতীয় 
খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল কি ন] জ্তানা যায় না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় 

নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল । 
চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ওরা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম 

সংস্করণ বাহির হয় ১৬ই মার্চ ১৮৬৯ (পৃ. ১৭২)। হেমচন্দ্রের পরিবপ্তিত 

“ভূমিকা” চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে % যষ্ঠ সংস্করণে 
সম্পূর্ণ কাব্যখানি ছুই খণ্ড একত্রে ( পূ. ৩২০ ) ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই 
প্রকাশিত হয়। মধুস্দনের জীবিতকালে আর কোনও সংস্করণ হইয়াছিল 
বলিয়া আমাদের জানা নাই । আমরা বর্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের 

পাঠই গ্রহণ করিয়াছি । 
তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুতুদন এই গ্রন্থের “মঙ্গলাচরণ” বা উৎসর্গপত্রটি 

বর্জন করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগন্বর মিত্রের নিকট হইতে 

যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরাপ হইয়া থাকিবে । 

“মেধনাদবধ কাব্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে রাজনারায়ণকে লিখিত 

মধুস্দনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও কৌতৃহলপ্রদ সংবাদ আছে। 
আমরা “জীবন-চরিত' ( ৪র্ঘ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিয়ে 

একত্র সন্নিবি্ট করিতেছি-__ 
,..ডু০০ 200দা 1 820 €52016 দা16]) 0109 1০9 ০0 88090 8008, 1110919 
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চ “মবু-স্থৃতি”তে (পৃ. ১৭৮) নগেজ্বাবু লিখিয়াছেন, “তৃতীয় সংস্করণে হেমচ্র | 

উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবপ্তিত করিয়া! প্রকাশ করেন ।” ইহা যে ঠিক নহে, তাহা এই 

ভূমিকার তারিখ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল দেখিলেই বুঝ! যায় । 
্ ূ্ 
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আইলা 'তারাকুস্তলা, শশী সহ হাসি 

শর্বধরী । বহিল চারি দিকে গন্ধবহ। 

নদ 1.০ 6010 ০0৪ 609 তারাকুত্তলা &00 ৪0103816069 দুচীরুতার] ০0 

1001010596৪ 200810 01 009 1119, 10908056 6109 0001)19 ৪118)19 স্ত 20818 608 

86:06) 01 লা, 06৪০” 

আইলা! নুচারু তারা, শঙ্গী সহ হাসি 
শর্বারী 

804 8১] 
ছগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, 

800 616 0888889 838902369 9169 ৪ 0109906 6009 01 200810--. 

“আইলা নুচাু তারা, শশী সহ হাসি 

শর্বারী । নুগঙ্ধবহ বখিল| চৌদিকে, 

নুদ্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী 

কোন কোন কুলে চুম্বি কি ধন পাইল] |” 

85 7৪ 0০) 60989 11098 আ1]] 000 0001৮ 90911 60 ০] 00170. 6109 11069 

“8100 দ1118])9: 11799 60০ ৪6০19 

[0088 08110 80118 
০1 8011600) 8100 6109 11098 
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[11196 11986088000 5 73808 01 5101968 

থ6881106 ৪0 81106 ০৫00৮ 
01 30310981981, 18 00$ 009 “চুম্বন” ৪ 00079 202008610 মন্ 01 8860108 00৫ 

/ 01) ৫ ঙ ৪৪ 

60158 00৪০ 96981108 ? ্ রি 
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৪100010 1159 10 100 10100810 008 &0৫.] 6000 69 298101.-_ পৃ. ৪৯০-১২। 
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১৮ :. মধুদ্ান-গ্র্থাবঙী 

8016৮ 00 দা1]] 0:098)15 10188 10 6018 60900 628 18608? 70%27151 

818786100 01 188 10790908880: 80 ] 00086 16879 ০0 10089 10: 
0028911-পৃ, ৪৭২৭৩ । 

রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্য্যস্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও 
মমালোচক কর্তৃক 'মেঘনাদবধ কাব্য যে ভাবে আলোচিত হইয়া 
আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচন! হয় নাই। 

এই কাব্য মাত্র ছুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাগুলিপি পাঠ করিয়া 
রাজনারায়ণ বনু যে সমালোচনার শুত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ 
হয় নাই। ৃ 

১৮৭৫ মনের মার্চ মাসে বঙ্গ-রঙগ-ভূমিতে (বেঙ্গল থিয়েটারে ) 

_ এমেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ প্রদশিত হয়; অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্থায় 

আর কোন বাংল! নাটক ইতিপূর্বে অভিনীত হয় নাই। ইহার ছুই 

বংমর পরে--১৮৭৭ সনের জুলাই মাসে গ্রেট গ্যাশনাল থিয়েটার লিজ 

লইয়া, উহার ম্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ করিয়া ব্বনামধগ্য গিরিশচন্দ্র 

ঘোষ স্বীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যে অভিনয় শুরু করেন। এই নব প্রতিঠিত 
নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক-_মেধনাদ বধ, পাঁচ অঙ্কে সমাণ্ত। 

মহাকাব্যখানি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকাকারে 

গ্রথিত করিয়াছিলেন-__গিরিশচন্দ্র স্বয়ং । ১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে 
এই নাট্যরূপ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুস্তকাকারে (পূ. ৬৮) 

প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে গিরিশচন্দ্র ইহা পরিবদ্ধিত 
করিয়াছিলেন । 

গিরিশচন্দ্র-কৃত মেধনাদবধের এই নাট্যরপ, প্রকাশিত হইবার দশ 
বৎসর পূর্বে, প্রধানতঃ ইংরেজী গল্ঠে অনুদিত ও কর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া 
শ্টামপুকুরনিবামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত হয়, পৃষ্টা- 
সংখ্যা ৯৫। পুণ্তকে প্রকাশকাল না থাকিলেও উহা যে ১৮৭৯, ১৫ই 
আগস্ট, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া যাইতেছে । অমুবাদটি 
মাঞ্জিত করিয়৷ দিয়াছিলেন- খ্যাতনামা ইংরেজীনবীস রেঃ লালবিহারী 

দে। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ £- 
100 168808 9808 0: 09706856001 606. 711009 01 [9085, & 

[98805 10 16 8068১ 4৪ 0811010090 ৪6 606 2861008] 1110986:9 03680070 

90666, 760562 212 00119062 &% 076 216. 291 88708 0৫8, 



মেঘনাদবধ কাব্য £ ভূমিকা ১৯ 

এই অন্থবাদের শেষ দীমা মেঘনাদের পতন, প্রদীলার সবর্গারোহণ 
পর্য্যস্ত নহে £ “লঙ্কার পঙ্থজ-রবি গেলা অস্তাচলে 1» | 

41801 1 6000 010 88886 1009 10 001 00810 
[75 900 01 81075 0089 996১ 298] 60 2188 82810 111 

মধুসূদনের সমগ্র “মেধনাদবধ কাব্যের ইংরেজী 01810 6289-এ 

আক্ষরিক অন্নুবাদ প্রকাশিত হয় আরও কুড়ি বংসর পরে--১৮৯৯ সনে) 

পুস্তকের 1:918০০-এ অনুবাদক সংক্ষেপে স্বীয় নাম “ঢা. 9.৮ ব্যবহার 

করিয়াছেন। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩+৬+১৯২+৭। আখ্যা-পত্রটি 
এইরাপ £-- 

1106 চ&11 01177680801), 30108 ৪ 71960108] 11:508156100 01 60৪ 70008 

73828811 70900. “1198090100801) ৪৮৪, 01111017891] 11801080080 100668, 
081056689, 0210690 5 ভা, ৩080 & 00. 1899. 

এই আক্ষরিক পপ্যান্থবাদ আদৃত হইয়াছিল; ১৯০৭ সনে ইহা 
পুনদ্রিত হয় । এই সংস্করণে অন্বাদকের পৃরা নাম-070881) 
08800 590. ০01 009 1০0৮1700191 0010181 98:5109 মুদ্রিত 

হইয়াছে। 



ভূমিকা 
(লেখক মহোদয় কর্তৃক সংশোধিত | ) 

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িত| মাইকেল মধু্দন দত্তের আজ কি আনদদ | এবং 
কোন্ সদয় ব্যজি তাহার সেই আনন্দে আনন্দিত ন! হইবেন। অমিত্র-ছঙ্গে কাব্য 

রচন। করিয়া! কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এন্ধপ যশোলাভ 

করিবে, এ কথ| কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন 
যে, মাইকেল মধুস্থদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে। 

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিলঃ কতই ভয় দেখাইয়াছিল--কতই নিন্দা 
করিয়াছিল; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচন1 কর! বাতুলের কার্ধ্য-_বঙ্গভাষায় যাহ! হইবার 
নয়, তাহ! ঘটাইবার চেষ্ট1! কর! বৃথ! যত্ব--পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি নুমধুর 
হইত, এক্ষণে এ সকল কথা! আর তত শুনা যায় না; এবং ধীহারা পূর্বে কোন ভাষায় 

কখন অগিব্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট 

সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
ইহার কারণ কি? বাগোঁবীর বীগা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইছার 

এত আদর করেন, না, সুমধুর কবিতারস পানে মন্ত হইয়া! ছন্দাছদ্দের বিচার করেন 
ন1। এ কথার মীমাংস! করিবার পূর্বে কবিতা কিঃ এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে, 
লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহ! স্থির কর! আবশ্যক। সামান্ততঃ ভাষামাত্রেই গ্ধ এবং 

পদ্য ছুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দিষ্ট মাত্রা! এবং ওজন-বিশিষ্ট 

শববিষ্ভাসের নাম পদ্ভ, আর বাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে গন্ভ 

কহে। এবং পদ্ভ রচনার নিষ্বমও কোন কোন ভাষায় ছুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং 
অমিলিত পদসংযুক্ত প্ভ। 

কিন্তু যে প্রণালীতেই পন্ভ রচন| হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে 

কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথব] লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ 

ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ; কারণ, গগ্ধ রচনার স্থানে 

স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের সম্যক সুখ অনুভূত হয় )-- 

ইহার দৃষ্টাত্তস্থল কাদদ্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যথানির 
এত গৌরব ও সমাদর হওয়| সভ্ভাবিত নহে। ইহার অন্ত কোন কারণ আছে। 
সেকারণকি? 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য )--ভয়, ক্রোধ, 
আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শাস্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষ 

করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিনব! ইহাত মধ্যে কোন বিশেষ রসে 
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পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কৰিতাব্ধূপ পীযূষ পান করিয়াই 
লোকের চিন্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্রন হয়। বর্তমান এরন্থধানিতে সেই স্বধার প্রাচ্রয্য 

থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। এই গ্রস্থখানিতে, গ্রন্থকর্তা ষে অসামান্ঠ কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ৃষ্টে বিপ্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়--সমস্ত বিবেচনা 

করিয়! দেখিলে বঙ্গভাষায় ইছার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া বায় না। 
কীর্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়! একত্রে এত 
রসের সমাবেশ অন্ঠ কোন বাঙ্গাল! পুস্তকেই নাই । ইত্যগ্রে ধত কিছু পুস্তক প্রচার 
হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণ! কিঘ্বা আদিরসে পরিপূর্ণ-বীর অথব| রৌদ্র-রসের 
লেশমাত্রও পাওয়! স্বকঠিন। কিন্ত নিবিষ্টচিত্বে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ 
করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গাল] ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি। 

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারস্বার রা ও শ্রবণ ন! 
করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্ত আমি 

মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায়! সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে 

করিতে চমথকৃত এবং রোমাঞ্চিত ন! হন, এদেশে এমন হিন্দু সম্ভানও কেহ নার। 
সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া! নান] দেশীয় মহাকবিদিগের 

কাব্যোগ্ান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে? কিন্ত সেই সমস্ত 
কুম্থমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা! বঙ্গবাসীর! চিরকাল বত 
সহকারে কে ধারণ করিবেন | 

ষে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ব্রিভুবনের রমণীয় এবং ভগ্নাবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ 

একত্রিত করিয়। পাঠকের দর্শনেন্দ্িয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,_যে 
গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্ঠ বিদ্বমানের গ্ঠায় জান হয়” 
যাহাতে দেব, দানব, মানবমগ্ুলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্র্য্যশালী জীবগণের 

অদ্ভূত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,_ফে্গ্রন্থ পাঠ করিতে 
করিতে কখন বা বিশ্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন ব1 করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, 
এবং বাম্পাকৃল লোচনে ষে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা 

চিরকাল বক্ষস্বলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি! 

অতু্যুকিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা! হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ 
করিয়] একবার গ্রন্থখানি আন্ভোপাস্ত পর্য্যালোচন| করিবেন ; তখন বুঝিতে পারিবেন, 

মাইকেল মধুহ্থদনের কি কুহুকিনী শক্তি;__তাহার কাব্যোদ্ভানে কল্পনাদেবীর কির্পপ 

. লীলা-তরঙ্গ ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্পীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ 

করিতেছেন এবং কখন ব1 নবনিকুঞ্জ স্জন করিয়! অভিনব কুম্মাবলী বিস্তৃত 
করিতেছেন। ইন্্রজিত-জায়! প্রমীলার লঙ্কা! প্রবেশ, শ্ীরামচন্দ্রের বমপুরি দর্শন, 
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পঞ্চবটা মরণ করিয়া! গরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষণের শক্তিশেল এবং 
প্রমীলার সহষরণ কিরূপ আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা কর! দুঃসাধ্য। আমরা 
এত দিন কবিকুলের চক্রবন্তী ভাবিয়া! ভারতচন্ত্রকে মাল্যচন্দন দানে পৃজ! করিয়া 
আলিয়াছি, কিন্ত বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা| কৃষণন্্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনঢ্যুত 
হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মছাশক্বেরা মনে করিবেন না| যে) আমি ভারতচন্ত্রেরে 
কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রন্কৃত কবি ছিলেন? তৎপক্ষে কিছুমাত্র 
সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অগ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের 

চমৎকারিত্বে, কেহ বা! লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্ত্র যে 

শেষোক্প্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। 
পরিপাটা সর্বাঙ্গহন্দর শব্ববিষ্তাম করিয়! কর্ণকুছরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি 
যেরূপ দেখাইয়া! গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই? এবং 

সেই গুণেই বিদ্যানুদ্দর এত দিন সজীব রছিয়াছে ! কিন্তু গুণিগণ যে গমন্ত গণকে 

কবিকৌলীঘ্তের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচনত্রের সে সকল গুণ অতি সামা 
ছিল। বিদ্যানুদ্দর এবং অন্নদামজল ভারতচন্ত্ররচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্ত যাহাতে 

 অন্তর্দাহ হয়, হৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেন্িয় স্তব্ধ হয়, ভাদৃশ ভাব 
তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উদ্ভাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিছ্যুচ্ছটাকতি 

বিশ্বোজ্ছল বর্ণনাছটা কোথায়? তাহার কবিতাআ্োতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত। 
মৃছুগতি প্রবাছের চ্ঠায়) বেগ নাই, গভীরতা নাই? তরঙগতর্জান নাই) মৃদৃষ্বরে ধীরে 

ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ-তৃপ্থিকর। 

মালিনীর প্রতি বিগ্ভার লাঞ্ুনা-উক্তি, বকুলবিহারী ুন্বর দর্শনে নাগরীয় 

কামিনীগণের রপালাপ, বিদ্যানুন্বরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি যালিনীর 

ভতগনার গ্তায় সরল স্বকোমল বাক্যলছরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শবদ- 

প্রতিঘাতে ছুন্দুভিণিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। 
বোধ হয়) এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে 
মাইকেল মধূদ্ছদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাহাদিগের ক্রোধ শাস্তির নিষিত্ত 
আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্বে আমারও তাছাদিগের গ্তায় সংস্কার ছিল যে 
মেঘনাদবধের শব্দ-বিস্তাম অতিশয় কুটিল ও কাদর্ধ্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও 
পূর্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই? কিন্ত এই গ্রস্থধানি বারত্বার আলোচন! করিয়া আমার 
সেই সংস্কার দুর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিস্তাহন্বরের শববাবলীতে 
মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘস্ত হইত। যুদল্গ এবং তবলার বান্ধে 
নটাদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্ত রণতরক্বিলাসী প্রমত্ত ফোধগণের উৎসাহ বর্ধন জন্ত তুরী। 

ভেরী এবং ছুন্দুভির ধ্বনি আবশ্মুক ;-ধহষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙছানাদ ব্যতিরেকে তুত্রাব্য 
ইয় না। পাঠক মহাশয়ের| ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আম্মি 
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নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি । তাহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্ত সে সমস্ত 

দোষ, শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নছে। বাক্যের জটিলতা-দোষই 
তাহার রনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অম্বয়-_বিশেষ্য 
বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্বনাম, এবং কর্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ--তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান? 
স্বতরাং অনেক স্থলে অল্পষ্টার্থ দোষ জদ্মিয়াছ্ে,_অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ 
উপলব্ধ হয় না। | 

স্বিতীয়তঃ। তিনি উপধূর্পরি রাশি রাশি উপম! একত্রিত করিয়! পাকার 
করিয়! থাকেন, এবং সর্ধত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় ন1। | 

তৃতীয় দোষ । প্রথা-বহিতভূ্তি নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা) বখ! 
*স্তুতিলা* *শান্তিলা” প্ধবনিলা” “্মর্ধরিছে” শ্বন্দথিয়া* প্হবণি” ইত্যাদি। 

চতুর্থতঃ| বিরাম যতি সংস্কাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিহুষ্ট হইয়াছে । যথ। 
“কীাদেন রাঘব-বাঞ্ছ। আধার কুটারে 

নীরবে 1---? 

“নাচিছে নর্ভকীবৃন্দ, গাইছে গুতানে 

গায়ক ;--২-” ৮ 

“হেন কালে হন সহ উত্তরিল। দুর্তী 
শিবিরে ।-_-” 

“রক্ষোবধূ মাগে রণ ) দেহ রণ তারে 

বীরেজ ।---_” 

“দেবদত্ত অস্তরপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি, 

রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুনুম-অগ্রলি-_ 

আবৃত 1---- 

এই সকল স্থলে “গায়ক,” “শিবিরে” “বীরেন্দ্র” “আবৃত” শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত 

হওয়ায় পদাবলীর শ্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে । 

এ সমস্ত দোষ ন1 থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ধাজ-্ন্দর হইত; কিন্তু এরূপ 

দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় 

কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ফলতঃ 

“গগাধিব নূতন মালা-_-_ 

রচিব মধুচক্র, গৌড় জন যাছে 

আনন্দে করিবে পান নুধা নিরবধি” 

বলিয়া গ্রন্থকার যে সর্প উ্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ মফলতা হইয়াছে এবং 

এই *নুৃতন মালা” চিরকালের জন্ত যে তাহার ক্ঠদেশে শোভ! সপ্পাদন করিবে, 

ইহার আর সন্দেহ নাই। 
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অতঃপর ছন্দপ্রধালী সম্বন্ধে গুটিকত কথ! বল! আবশ্টক। 

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পন্য-রচন1 ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত 
ভাষায় হৃস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া! পদ্য বিরচিত 
হয়) কিন্ত বাঙ্গাল! ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও তুস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার 

করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না| ।-_ 

সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথ| অন্থলারে বঙগভাঁষায় পদ্য বচন! করার 

নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী ম্বতন্ত্, অর্থাৎ মাত! গণন1 করিয়] তৃতীয়, 

চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দীশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং 
আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছল-অগ্সারে, শ্বাসপতন করিতে হয় ; এবং যে সকল 
স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শবের মিলনই এ প্রণালীর 

প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞিং অনুধাবন! করিলেই বুঝা যায় যে, শের মিল ইহার 
আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল । এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত 

শবপূর্ণ পন্ভাবলীতেও পাওয়া যায়; যথা ।-_ 
_-হেরিলাম সয়োবরে 

_ কমলিনী বান্ধিয়নাছে করা ৯__১ 

“আর কি-কীধে, লে! নদি, তোর তীরে বসি 

মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুদী 1%--২ 

“কি কাজ বাজায়ে বণ! ; কি কাজ জাগাঁয়ে 

নুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কানমে ?-৩ 

“গুনি গুণ গু ধ্বনি তোর এ কাননে 

মধুকর, এ পরাণ কাদে রে বিষাদে ।”--৪ 

“এস সথি তুমি আমি বসি এ বিরলে 

ভুজনের মনোঘাল। জুড়াই ছুজনে ;-_৫ ইত্যাদি 

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমি্চ্ছদ বলিয়া 

কাহারে কাহারো ততপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় 

লইম্বাঁ এতই বা বাগ্থিতগ্ডার আড়ম্বর কেন বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা , 

বিষয়ে কোন নৃতন প্রণাদী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মাহ্সারেই 

লিখিয়াছেন ) কারণ বিরাম যতি অনুগারে পদ বিস্তাস করা তাহারও রচনার নিয়ম, 

কেবল এইাত্র প্রতেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শকের মিল থাকে এবং পয়ার, 

ব্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছনদ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার 

পরে সর্বত্েই একরূপ বিরাম ষতি ধাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছদে তজ্রপ না হইয়া 
সকল ছদ্ ভাঙিয়। সকলের বিরাম ষতির নিয়ম একত্রে দিছিত এবং খ্রধিত হইয়াছে 
এবং বতিশ্থলে শবের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার ছনের নিয়মে 
আট এবং চতুর্দশ যাত্রার পরে, কোনটিতে ব্রিপদী ছন্দের স্ভায় ছয় এবং আট এবং 
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কখন ব1 এক পংক্তিতেই ছুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে । 
নিম়োদ্ধত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে । যথা 

যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারধী--১ 

যজের তৃরঙ্গ রঙ্গে আসি উতরিলা-ৎ 

নারী-দেশে $ দেবদ্ত শংখনাদে কধি-_-৩ 

রণরঙ্গে বীরাদন! সাঙ্িল কৌতুকে ৮৪ 

উলিল চারি দিকে ছুস্কুভির ধ্বনি /--৫ 

বাহিরিল বামাদল বীরমধ্ধে মাতি,_-৬ 
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ধুক টংকারি /-_-৭ 

আক্ষালি ফলকপুঙ্জে |--বক্ ঝক্ ঝকি--৮ 

কাঞচন-কঞুক-বিভা উজলিল পুরী 1--৯ 

মন্দুরায় হেষে অশ্ব; উ্কর্ণে শুনি--১০ 

নুপুরের বণ ঝণি, কি্কিনীর বোলী,--১১ 

ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।--১২ 

বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরিঃ-১৩ ৮ 

গম্ভীর নির্ধোষে যধ! ঘোষে ঘনপতি--১৪ 

দুরে | রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে--+১৫ 

নিত্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি--১৬ 

লহস] পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।--১৭ 

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদ্বিত হইব যে-_-১১ ৪, ৫১৬) ৭, [৮,1৯১ ১৯১ ১১, ১২, 
১৩, ১৪ ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিস্তাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দশ 

মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে “আমি” “উতরিল1” “নারীদেশে” এবং “কুষি” 

শবের পর দশম অথব! চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৪শ পংক্তিতে “দুরে* “শৃঙ্গে ও 
“কম্দরে” শবের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে । গ 

পাঠক মহাশয়ের! ইহ! দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অধিত্রছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে 
পারিবেন এবং এ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃ্ঘ করার কৌশল। 

প্রকারাস্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে .পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা, 

কিন্তু বঙ্গতাষার যেকপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্ধ রচনা হইয়া 
আসিয়াছে, তদৃষ্টে বোধ হয় বে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী । হস্ব দীর্ঘ 
উচ্চারণ অঙ্গুসারেও বঙ্গতাষায় ছন্বরচন! হইতে পারে, এবং ভুবনচষ্্র রায় চৌধুরী 
প্রণীত ছন্বকুহুম গ্রস্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন কর! হইয়াছে; কিন্ত বোধ হয় যে বত 

দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অহুসারে তুম্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথ! 
প্রচলিত না! হয়, তত দিন সে প্রণালীতে পদ্তরচনা কর! পণুশ্রষ মাত্র-_ইহা! ছন্দকুনুম 

[| 
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্রস্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হদয়লম হইবে । পরস্ত যদি কখন 
বঙ্গভাষার প্রক্কতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে মামান্ত কথোপকথনে স্ব দীর্ঘ 
উচ্চারণের অঙ্থবন্তী হন; তবে সে প্রণালী যে উৎকৃটতর এবং তাহাতেই পদ্ধ বিরচিত 
হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই। 

পরিশেষে গ্রস্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিলেই হয় ।* 
ইনি আহ্মানিক ১২৩৫ লালে জেল। যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীববর্তা 

সাগরাীড়ী থামে /রাজনারায়ণ দত্তের ওরসে জাহবী দ্াশীর গর্তে জন্মগ্রহণ করেন 

ইহার পিত। কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। 

ই্ার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্ঠ! । 

ইঙারা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি অর্বাজ্যযেষ্ট, আর ছুই জন শৈশবাবস্থাতেই 
কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস 
করেন। ১৬1১৭ বংমর বয়সে ইনি খৃষটধর্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র 
বলিয়! ইঙ্ার পিত! ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ না! করিয়া চারি বৎসর কাল বিষণ্- 

কালেজে অধ্যয়নাদি করান। এচারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি 
মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গণ্য পদ্ভ রচনার দ্বারা 
ত্বরায় সুখ্যাতি লাভপূর্ববক তত্রত্য বিশ্ব-বি্ভালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হুন। 
১৮৫৬ সালে ইনি সন্ত্ীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে ছুই তিন 

বমর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন । পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের 
আদেশে রত্বাবলী নাটকের ইংরাজী অহ্বাদ করেন। তদনস্তর উপধু্টপরি এতগুলি 
পুস্তক লিখিয়াছেন )-.. রি 

১ম, শনিষ্ট। নাটক। ২য়, পল্মাবতী নাটক| য়, তিলোত্বমাসস্ভব কাব্য। 
ঘর্ষ। একেই কি বলে সভ্যতা । €ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোয়া। ৬, মেঘনাদবধ 
কাব্য। ৭ম,ব্রজাজনা। ৮ম, কষ্চকুমারী নাটক। ৯ম,বীরাঙ্গন1 | ১ম? চতুর্দশ" 

পর্দী কবিতাবঙলগী। | | 

পরম্পরায় গুন! গিয়াছে, ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘ্বণ। করিতেন, কিন্ত 
তৎসন্বন্বে এক্ষণে তাহার রুচির সমূহ পরিবর্তন দেখ! যায়। ইনি আইন অভ্যাস 

করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন 
জগদীশ্বর করুন, ইনি দীর্ঘজীবী হইয়। হ্বীয় উন্নতি সাধন ও হ্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্ধন 
এবং মনোরঞ্জন করিয়! ুখসচ্ছন্দমে কালহরণ করেন। | 

তবানীপুয়। ৃ 
১৩ আর্িন, ১২৭৪ সাল। রি গ্রীহেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

& গ্রছুকারের ত্বহত্ত-লিখিত লিপি দৃষ্ঠে এই অংশ লিখিত হইয়াছে । 



মেঘণাদবধ কাব 

প্রথম সর্গ 

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি 
বীরবাহু, চলি যবে গেল! ষমপুরে : 
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি, 

কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, 

পাঠাইল রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 
রাঘবারি 1? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা 

ইন্দ্রজিত মেঘনাদে-_অজেয় জগতে-_ 
উন্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দছরে নিঃশঙ্কিল ? 
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি 

আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে 

ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া, 

বাল্মীকির রসনায় ( পল্মাসনে যেন ) 

যবে খরতর শরে, গহন কাননে, 

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, 
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি। 

২। বারবাহু__রাবণের পুত্র । তিনি অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন । 

৫--৬। রক্ষংকুলনিধি রাঘবারি-_রাক্ষসবংশশ্রেষ্ঠ রাবণ । 

৬--৮। কি কৌশলে ইত্যাদি__উদ্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণ কি কৌশলে রাক্ষসকূলতরসা- 

স্বরূপ বাসববিজ্বয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়! বাসবকে নির্ভয় করিলেন । 
১১--১৫। যেমতি, মাতঃ, ইত্যাদ্ি-__পুরাঁণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বান্মীকি 

যৌবনীবস্থায় অতি ছুরাচার এবং তুরবন্ত ছিলেন । কোন সময়ে ভগবাম্ ব্রদ্ধা খষিরপ ধারণ 
পূর্বক তাহাকে অনেক ততসনা করাতে তিনি অসং পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপন] 
আরম্ত করিলেন। একদা তিনি স্বান করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগষদ করিতেছেন, 

এন সষয়ে এক জন ব্যাধ তাহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত কৌঞমিথুনের মধ্যে জৌঞকে 
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কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ? 

নরাধম আছিল যে নর নরকুলে 

চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে, 

মৃত্যুগয়, যথা মৃত্যুগয় উমাপতি ! 

হে বরদে, তব বরে চোর রত্বাকর 

কাব্যরত্বাকর কবি! তোমার পরশে, 

মুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে ! 
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে? 
কিন্ত যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে 
মুঢ়মতি, জননীর স্বেহ তার প্রতি 

সমধিক । উর তবে, উর দয়াময়ি 

বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি, 

মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়।। 

বাণাধাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ ভুয্নাচরণ দর্শন করিয়া সরোষে এই নিয়লিখিত 

গ্লোকটি পাঠ করিলেন-_- 

“ম| নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমঃ শাস্বতী; সমা; 

যং কৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী£ কামমোহিতম্ ৪ 

ওয়ে নিষাদ, তৃই অকারণে কামমোহিত ক্রৌফকে বধ করিলি, অতএব এই পৃধিবীতে 

তুই কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। 

নেই শুভক্ষণ অবধি ভূভারতে কবিতার ছুটি হইল । এ স্থলে গ্রন্থকার রী দিকট 

এই প্রার্থন। করিতেছেন যে, তিনি যেমন কামাসজ্ ক্রৌঞ্চের নধনাবসরে বাঙ্ীকির রসনাথ্থে 

অধিষ্ঠাত! হইয়াছিলেন, তেমনি যেন এ ্রস্থকারের প্রতিও সাহুকম্পা হন। এই কাব্যখানির 

অমেক স্থল বাজ্বীকিকত রামায়ণ অবল্বদ করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু কৰি বাজীকীয় 

ভারভীকে আরাবদা। করিতেছেন । ক্রৌধবধূ সহ-_অর্ধাৎ ক্রৌ্বধু সহবাসী । 

২৪ মরাঁধম আছিল ইত্যা্দি-_যে নরাধম যৌবনকালে বস্থাবৃত্তিরত ছিল ( অর্থাং 

বাঁন্বীকি ), লে এক্ষণে তোমার প্রসাদ অমর হুইয়াছে। 

৪। ম্বত্ু্তয়-অমর | ম্বত্যুঞীয উমাপতি--মহেখবর | 

৫_৬। রত্বাকর-_কবিশুরু বা্থীকির পূর্ববনাম। রত্বাকর--সাগর | 

৮ হায়, মা, ইত্যাদি-_আমার এমন কি পৃণ্য আছে যে, কবিগুরু বাজীকির ভায় 

তোমায় প্রসাদ লাভ করি? 
১১। উর-_আবিষ্কৃতি হও । 
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১২। মধুকরী কঙ্সনা-_-রূপক অলঙ্কার । কবিকল্পমাও যেন একজন দেবী।. 

_ মেধনাদবধ কাব্য £ প্রথম সর্গ 

_ তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী 

করনা ! কবির চিত্ব-ফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যানে 
আনন্দে করিবে পান সুধ। নিরবধি । 
কনক-আসনে বসে দশানন বলী-_ 

“হেমকুট-হৈমশিরে শূক্গবর যথা 
তেজঃপুঞ্জ । শত শত পাত্র মিত্র আদি 
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে । 
ভূতলে অতুল সভা__স্ফটিকে গঠিত ) 
তাহে শোভে রত্বরাজী, মানস-সরসে 

সরস কমলকুল বিকশিত যথা । 

শ্বেত, রক্ত, নীল, গীত স্তম্ভ সারি সারি 

ধরে. উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র,যেমতি, 
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, 
পল্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে 

( খাচত মুকুলে ফুলে ) পল্লবের মালা 
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ'হাসে 

রতনসম্ভবা বিভা--ঝলসি নয়নে ! 
চারু চামর চারুলোচন! কিস্করী 
চুলায়; মৃবণালভুজ আনন্দে আন্দোলি 
চন্দ্রাননা । ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা 

হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 
ঈ্লাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে 1 

ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি, 
পাগুব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথ! 

৯ 

১৩। কদীজ্র--বাছগুকি। ১৫। ঝলি--বঝল বল করিয়!। ১৮। ক্ষণপ্রতা__বিছ্থ্যং ৷ 

১৯। রতনসন্ভব! বিভা-_রক্ষ-সমৃহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয়। 
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শুলপাণি | মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি, 

অনন্ত বসস্ত-বামু, রঙ্গে সঙ্গে আনি 

কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা 

বাশরীম্বরলহরী গোকুল বিপিনে ! 

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি 

ময়, মণিময় সভা, ইন্দরপ্রস্থে যাহা 

স্বহস্তে গড়িলা ভূমি তুষিতে পৌরবে 1 
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, 

বাক্যহীন পুক্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 
অবিরল অশ্রুধারা-_তিতিয়া বসনে, 

যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 

বাজিলে, কাদে নীরবে । কর যোড় করি, 

দাড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূনরিত 

ধুলায়, শোণিতে আর্জি সর্ব কলেবর। 
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত 

ভামিল রণসাগরে, তা৷ সবার মাঝে 

একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল তরঙ্গ 

গ্রাসিল সকলে, রক্ষ। করিল রাক্ষসে-_ 

নাম মকরাক্ষ, বলে ষক্ষপতি সম! 

এ দূতের মুখে শুনি সতের নিধন, 

হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি 

নৈকষেয়! সভাজন ছু'ধী রাজ-ছুঃখে। 
আধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে 

দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া, 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিল| রাবণ ;-- 

“নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, 

১। শুলপাঁণি_যাহার হস্তে শুল। 

ও। কাকলী- দৃরস্থিত যন্ত্রসমূহের এক্রীভূত স্বহধ্যনি । 

৪। বীশরী ইত্যাদি-_গৌকুল বিপিনে বাঁশরীত্বর যেরপ মনোহর, বাতু দ্বার! আমীত 

কাকলীলহরী তদ্রপ মনোহর । ১০। তিতিয়া-_ভিজিয়।। 
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রে দূত! অমরবৃদ্দ যার ভুজবলে 
কাতর, সে ধনূর্ধরে রাঘব ভিখারী 

বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া 

কাটিল1 কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে 1 
হা পুক্রঃ হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি ! 
কি পাপে হারাহ্ব আমি তোম! হেন ধনে? 

কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 

হরিলি এ ধন তুই 1 হায় রে, কেমনে 

সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে 

এ বিপুল কুল-মান এ কাল মমরে ! 

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 

একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে 
নাশে বৃক্ষেঃ হে বিধাতঃ এ ছুরস্ত রিপু 

তেমতি ছূরর্ধবল, দেখ, করিছে আমারে 

নিরস্তর ! হব আমি নির্মল সমূলে 
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কু 

শুলী শড়ুসম ভাই কুম্তকর্ণ মম, 
অকালে আমার দোষে 1? আর যোধ যত-_ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ 1? হায়, স্ুর্পণখা, 

কি কৃক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, 
কাল পঞ্চবটাবনে কালকৃটে ভরা পু 
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর ছুঃখে ছুঃখী ) 

পাবক-শিখা-রাপিণী জানকীরে আমি 

আনিন্্র এ ছৈম গেহে 1 হায় ইচ্ছা করে, 

ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে 

পশি, এ মনের জ্বাল। জুড়াই বিরলে ! 

, কুমুমদাম-সঙ্জিত, দীপাবলী-তেজে 

উজ্ভ্রলিত নাট্যশাল! সম রে আছিল 

এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে 
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শুধাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটা; 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী; 
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে! 

কার রে বাসনা বাস করিতে আধারে 1” 

এইরূপে বিলাপিল! আক্ষেপে রাক্ষস- 

কুলপতি রাবণ? হায় রে মরি, যথা 

হস্তিনায় অন্ধরাজ, স্জয়ের মুখে 

শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে 

হত যত প্রিয়পুক্র কুরুক্ষেত্ররণে। 

তবে মন্ত্রী সারণ ( সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ) 

কৃতার্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা 
নতভাবে 1--“হে রাজনূ, ভূবনবিখ্যাত। 

রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে ! 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 

 এজগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্ত মনে; 

অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে 

ধপ্্রাধাতে, কড়ু নহে ভূধর অধীর 

সে গীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল 

মায়াময়, বৃথ! এর ছুঃখ মুখ যত। 

মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন |” 

উত্তর করিল তবে লঙ্কা-অধিপতি 7 

“যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান 

সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল 

মায়াময়, বৃথা! এর হুঃখ, সখ যত। 

কিস্ত জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 

১। দেউটী-প্রদীপ। ৭। অন্ধরাজ--ধৃতরা&। 

৯। যে দিবস জয়জ্রথ বধ হয়-_ড্রোণপর্ধ্য। হে 

১০ লচিবশ্রেঞ্ঠবুধঃ--মজিকৃলপ্রধান বিজ্ঞদ |. * | 

.১৬। অজভেদী__আকাশতেদী। হৎ। অমাগ্যপ্রধান-_মনিকূলশ্রেষ্ 
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অবোধ । হাদয়-বৃস্তে ফুটে যে কুমুম, 

তাহারে ছি'ডিলে কাল, বিকল হাদয় 

ডোবে শোক-সাগরে, মুণাল যথা জলে, 

যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি ।” 

এতেক কহিয়। রাজা, দুত পানে চাহি, 

আদেশিলা,__“কহ, দৃত, কেমনে পড়িল 
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?” 

প্রণমি রাজেন্দ্রপদেঃ করযুগ যুড়ি, 

আরম্তিল! ভগ্রদৃত ;__“হায়, লঙ্কাপতি, 
কেমনে কহিব আমি অপুর্ব কাহিনা? 
কেমনে বণিব বীরবাহুর বীরতা 1 

মদকল করী যথা পশে নলবনে, 

পশিল। বীরকুপ্তর অরিদল মাঝে 

ধন্ুর্ঘর । এখনও কাপে হিয়। মম টু 

থরথরি, শ্মরিলে সে ভৈরব হৃস্কারে | 
শুনেছি, রাক্ষদপতি, মেঘের গর্জনে ; 

সিংহনাদে; জ্লধির কল্লোলে ; দেখেছি 
দ্রেত ইম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 
পথে? কিন্ত কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে, 

এ হেন ঘোর ঘর্থর মে 

কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর 1 

পশিল! বীরেন্দ্রবৃম্দ বীরবাহু সহ 

রণে, যুখনাথ সহ গজযুথ যথা । 

ঘন ঘনাকারে ধূল৷ উঠিল আকাশে,_ 
মেঘদল আমি যেন আবরিল! রুষি 

১। বস্ত--ফুলের বৌট]। ৪। কুবলয়--পপ্প । 

১--৪। হাদয়-বৃস্তে ইত্যাদি__ম্বপাল হইতে পল্স ছি'ড়িয়া লইলে যেরূপ স্বণাল জলে রন 

হইয়া যায়, সেইরূপ হাদয়স্বরপ বৃস্তে রচ্কুটিত পুলস্বক্ূপ কুনুমকে ছিড়িয়া লইলে হাদয় 

শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। ১২। মদকল--মদমত্ত | | 

১৮। ইরম্মদ--বজার্রি। পবনপধ--আকাশ । ২২। পশিলা-_ প্রবেশ করিল । 



মধুস্দন-গ্রস্থাবলী ১৬০--১৮৬ 

গগনে? বিছ্যুতঝলা-সম চরুমকি 

উড়িল কলম্বকুল অন্বর প্রদেশে 
শনশনে 1 খম্য শিক্ষা! বীর বীরবাছ ! 

কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ? 

এইরূপে শক্রমাবে যুঝিল৷ স্বদলে 
পুজ্র তবঃ হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে, 

গ্রবেশিলা যুদ্ধে আমি নরেন্দ্র রাঘব । 

কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধন্ুঃ, 

বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে 

খচিত,”-___-এতেক কহি, নীরবে কাদিল 

ভগ্রদুত, কাদে ঘখ। বিলাগী, স্মরিয়া 

ূরর্ুথে ! সভাজন কাদিল নীরবে । 

অশ্রময়-াথি পুনঃ কহিল! রাবণ, 

মন্দোদরামনোহর ;-“কহ+ রে সন্দেশ- 

বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিল। 

দশাননাত্বজ শুরে দশরথাত্ম 1; 

«কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরম্তিল 

ভগ্রদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি, 

কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি? 

অগ্নিময় চক্ষুঃ যথ। হরয্যক্ষঃ সরোষে 

কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লক্ষ দিয়া 

: বৃষস্কদ্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিল1 রণে 

কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরজ 
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বশ্বি বায়ু সহ 

নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম 

ধুমপুঞ্জসম চণ্াীবলীর মাঝারে 

অযুত! নাদিল কমু অন্বুরাশি-রবে 

২। কলম্ব_ভীর।  ১৪--১৫। সদ্দেশবহ_দৃত। . ২০। হ্যক্ষ- সিংহ । 

২৫1 তাঁতিল-_দীপ্তিমাম্ হইল । ২৬ চর্দ--ঢাল। 

২৭। কছু-_শখ্খ। অন্ুরাশি-_সমুদ্র । 
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আর কি কহিব, দেব? পূর্বজম্মদোষে, 

একাকী বাচিন্ন আমি ! হায় রে বিধাতঃ, 
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ? 
কেন ন৷ শুইন্নু আমি শরশয্যোপরি, 
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাছ সহ 
রণভূমে 1 কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী । 

ক্ষত বক্ষঃস্থল মম+ দেখ, বৃপমণি, 

রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অন্ত্রলেখ ।৮ 
' এতেক কহিয় স্তব্ধ হইল রাক্ষস 
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে 

কহিল!) “সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি, 
কোন্ বীর-হিয়৷ নাহি চাহে রে পশিতে 

সংগ্রামে? ডমরধ্বনি শুনি কাল ফণী, 

কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? রি 

ধন্য লঙ্কা, বীরপুজধারা ! চল, সবে, 

চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদূ জন, 
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি 

বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে ।” 
উঠিল রাক্ষপতি প্রাসাদ-শিখরে, 

কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন- 

সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা_ মনোহর পুরী !-7 
হেমহম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ; 

৮। পৃষ্ঠে নাহি অস্্রলেখা-- পৃষ্ঠে অন্ত্রের দাগ নাহি । 

আমি সম্মুখযুদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত হুইয়াছে। 

পলায়ন করি নাই, নুতরাং পৃষ্ঠে অন্কের চিহ্ম নাই । 

২০-_২১। দিনষণি অংগশুমালী- উভয় শব্দের অর্থ হুর্যা। কিন্ধু এস্থলে পুলরুকি 

নিবারণার্থ অংশুমালী বিশেষণ পদ । অর্থ, অং অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাম্বরপ। 

২১--২২। কাঞ্ন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা-_কাঞ্চন-নিপ্মিত-সৌধ অর্থাৎ অঙালিক! যে 

লঙ্কার কিরীটন্বরণ হইয়াছে । 



মধুদ্ান-গ্রস্থাবলী "২১০২৩ 

কমল-আলয় সরঃ; উতদ রজঃ-ছটা। 

তরুরাজী ; ফুলকুল-চক্ষু-বিনোদন, 
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচুড়াশিরঃ 
দেবগৃহ ; নান! রাগে রঞ্জিত বিপণি, 
বিবিধ রতন-পুর্ণ ; এ জগৎ যেন 

আনিয়। বিবিধ ধন, পুজার বিধানে, 
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে, 
জগত-বাসন তুই, সুখের মদন । 

দেখিলা রাক্ষমেশ্বর উন্নত প্রাচীর-_ 
অটল অচল যথা; তাহার উপরে, 

বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা 

শৃঙ্গধরোপরি সিংহ । চারি সিংহদ্বার 
(রুদ্ধ এবে ) হেরিল। বৈদেহীহর ; তথা 

জাগে রথ, রঘী, গজ, অশ্ব পদাতিক 
অগণ্য। দেখিলা রাজ! নগর বাহিরে, 

রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিঙ্কুতীরে যথা, 
নক্ষত্র-মগল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে। 

/ থান! দিয়! পূর্ব দ্বারে, ছুর্বার সংগ্রামে, 
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে 
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী; 

কিম্বা! বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- 
_ ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উদ্ধ ফণা 

ত্রিশূলসদৃশ জিহবা! লুলি অবলেপে | 
উত্তর ছুয়ারে রাজা স্ুগ্রীব আপনি 
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম ছুয়ারে- 
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী-বিহনে, 
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্ন 
শশাঙ্ক! লক্ষণ সঙ্গে বাযুপুক্র হনুঃ 

২১। কঞ্ঠুক--সর্ণচর্দ। ২৩। অবলেপে-গর্ষে। 



২৩৮-২৬৪ মেধনাদবধ কাব্য £ প্রথম সর্গ ৩৭ 

মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে, 

বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী, 
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, 

বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী+-_ 

নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীম 

ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি 
রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, 

কুক্ধুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে । 
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে; 

পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে 
সমলোভী জীবে? কেহ, গরজি উল্লাসে, 

নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তআোতে ! 
পড়েছে কু্তরপুঞ্ ভীষণ-আকৃতি ; 

ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গত্িহীন এবে ! 
চুর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শুলী, 
রঘী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি 
একত্রে! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঠ 

ভিন্দিপাল, তৃণ, শর, মুগর, পরশ, 

স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক, 

আর কীর-আভরণ, মহাতেজস্কর । 

পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে । 

হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাধাতে, 

পড়িয়াছে ধ্বজবহ । হায় রে, যেমতি 

্বর্ণচূড় শহ্য ক্ষত কৃষিদলবলে, 
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষদনিকর, 

রবিকুলরবি শুর রাঘবের শরে ! 

পড়িয়াছে বীরবাহু-__বীর-চুড়ামণি, 

৬। ভীমাসমা-_চণ্ীর সদৃপী । 

২৩_-২৬। যেরূপ পীঘস্বরপ দুবর্ণ-ুড়া-মর্ডিত শন্ত কৃষকের অস্ত্রাধাতত ক্ষত হইয়া 

ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ইত্যাি। 
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চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা 

হিড়িম্বার স্তেহণীড়ে পালিত গরুড় 

ধটোতকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্টধারী, 
এড়িল৷ একাত্বী বাগ রক্ষিতে কৌরবে। 

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;- 

“যে শষ্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 

প্রিয়তম, বীরকুলসাদ এ শয়নে 

সদা! রিপুদলবলে দিয় সমরে, 
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ? 
যে ডরে, ভীরু সে মুঢ়; শত ধিক্ তারে! 

তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে 

কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে, 

কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন, 
: অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম । 

হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী 
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি 

হও সৃধী? পিতা সদা পুক্রহ্ঃখে ছুঃখী__ 

তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব? 

হা পুজ ! হা! বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী ! 

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে 1” 
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষদ-ঈশ্বর 

রাবণ, ফিরায়ে আখি, দেখিলেন দুরে 

মাগর--মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন 

অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাধা 

২_-৪। হিডিত্বা রাক্ষসী-_-তীমসেনের প্রণয়িনী। স্েছনীড়-জননীর ক্রোড়দেশ 
শিশুপক্ষে নীড় অর্থাৎ বাসাস্বরূপ। গরুড়-_গরুড়-স্শ বলবাম্। ঘটোতকচ-_ভীমসেনের 

ঘিডিত্বার গর্ভজাত পুত্র। কালপৃষ্ঠ_কর্ণের ধন্থুঃ । একাদ্ী__-মহা-অন্্ বিশেষ । এই অন্ত 

কর্ণ পার্থকে যায়িবার হেতু যত্কে রাখিয়াছিলেন। কিন্ত হর্ষ্যোধন্র অন্থুয়োধে ঘটোৎকচের 

উপর নিক্ষিপ্ত করেন। . ১২। এবজ-আধাতে- বসব এ পুতশোকাহাতে। 
২৩। মকয়- জলজন্ধ বিশেষ। 
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দৃঢ় বাধে । ছই পাশে তরঙ-নিচয়, 
ফেণাময়ঃ ফণাময় ষথ! ফণিবর, 

উথলিছে নিরস্তর গম্ভীর নির্ধোষে। 

অপূর্বব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম 

প্রশস্ত ;বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে, 

শ্রোতঃ-পথে জল যথ। বরিষার কালে । 

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্যভ 

রাবণ, কহিল! বলী সিন্ধু পানে চাহি 7 
“কি স্ন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, 

প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি ! 

এই কি সাজে তোমারে, অলজ্ঞব্য, অজেয় 

তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রতবাকর 1? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ? ৮ 

প্রতঞ্জনবৈরী তুমি? প্রভঞ্জন-সম 
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে 

পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে 
শৃঙ্খলিয় যাছুকর, খেলে তারে লয়ে ; 
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাধে 

বীতংসে 1? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, 
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলানুত্বামি, 

কৌস্তত-রতন যথা মাধবের বুকে, :, 
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি! 

উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি, 
দুর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা, 

ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। 

২। ফণিবর _বাসুকি। ৭ বীরকুলর্ধভ-_বীরকুলপ্রেষ্ট। 

১০। প্রচেতঃ হে বরুণ । ১৫। প্রতগ্ীন--পবন ৷ 

১৬। নিগড়-_শৃঙ্খল। ১৮। শৃঙ্খলিয়া- শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া । 

২০। বীতংস-_স্বগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ-ফ্কালি। 



মধুদৃদন-্স্থাবলী ৩১৫--৩৩৯ 

রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা। 

হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ।” 

এতেক কহিয়! রাজরাজেন্দ্র রাবণ, 

আসিয়। বসিল! পুনঃ কনক-আসনে 

সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিল] নীরবে 

মহামতি? পাত্র মিত্র, সদাসদৃ-আদি 

বসিল! চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে ! 
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল 
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়। 

তাল নৃপুরধবনি, কিন্কিণীর বোল 
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে। 

প্রবেশিল! সভাতলে চিত্রাঙ্গদ| দেবী । 

আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন | 

আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা 
কৃম্ুমরতন-হীন বন-স্থশোভিনী 
লতা! অশ্রময় জাখি, নিশার শিশির- 

পূর্ণ পন্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে 

বিবশ! রাজমহিষী, বিহঙ্গিণী যথা, 

যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়। 

শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে ! 

সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
. বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন 

নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা 

আসার ; জীমুত-মন্দ্র হাহাকার রব ! 
চমকিল লঙ্কাপতি কনক-আসনে । 

১০। কিদ্বিনীর বোল--অলঙ্কারসমূহের শষ । 

১২ চিত্াদদা-_রাবণের একজন মহিষী, বীরবাহুর জননী । 

১৩। কবরী-_কেশপাশ, চুল । ১৪। হিমানী--হিমসমূহ । ১৭। পল্পপর্ণ--পন্বপত্র । 

২১। দুরন্দ্দরী-বিছ্যৎ | নুরনুন্দরীর রূপে বিদ্যাত্রের ভায়। 

২৪। আসার-স্বষটিধারা। জীমুত-মন্্-_মেঘধ্বনি। 
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ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে 

কিচ্ধরী ; কাদিল ফেলি ঘত্র ছত্রধর ; 

ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিক্ষোধিলা অসি 

ভীমরূগী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত, 

অধীর, কাদিলা সবে ঘোর কোলাহলে । 

কত ক্ষণে মৃছ্ স্বরে কহিল! মহিষী 

চিত্রাঙ্গদা, চাহি সত্তী রাবণের পানে 7 

“একটা রতন মোরে দিয়াছিল বিধি 

কপাময় ; দীন আমি থুয়েছিমবু তারে 

রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি, 

তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি 

পাথী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, 

লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন ! 

দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্্ম ) তুমি 
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ, 

কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?' 

উত্তর করিল! তবে দশানন বলী ;-- 

«এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে। কেন দেহ মোরে ! 

গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিদ্দে, সুদ্দরি 

হায় বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা 

আমি! বীরপুল্পধাত্রী এ কনকণপুরী, 

দেখ, বীরশূহ্ এবে ; নিদাঘে যেমতি « 

ফুলশূহ্য বনস্থলী, জলশুন্যা নদী ! 

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা 

ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ 

মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি 

পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে ! 

এক পুভ্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে, 

1 মিক্ষোবিলা-__নিক্ষোষ করিল! জর্থাং খাপ হইনডে ব/হির করিল 

৬ 
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শত পুক্পশোকে বুক আমার ফাটিছে 
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু 

প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে, 
উড়ি যায় তৃলারাশি, এ বিপুল-কুল- 
শেখর রাক্ষম যত পড়িছে তেমতি 

এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু 
বিনাশিতে লঙ্ক। মম, কহিন্ন তোমারে ।৮ 

নীরবিল! রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে 

বিধুমুখী 'চত্রাঙদা, গম্ধব্্বনন্দিনী, 
কাদিলা, _বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুজরবরে | 

কহিতে লাগিল। পুনঃ দাশরথি-অরি ;-- 

“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ? 

'দেশবৈরী নাশি রণে পুক্রবর তব 
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাত! তুমি ; 

বীরকর্ম্মে হত পুক্র-হেতু কি উচিত 

ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জল হে আজি 

তব পুক্পপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি 

কাদ, ইন্দ্ুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে 1” 
উত্তর করিল তবে চারুনেত্রা দেবী 

চিত্রাঙ্গদা ;__“দেশবৈরী নাশে যে সমরে, 
শুভক্ষণে জম্ম তার ; ধন্য বলে মানি 

হেন বীরপ্রত্থুনের প্রন্থ ভাগ্যবতা । 

_ কিস্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব; 

কোথা সে অযোধ্যাপুরী 1 কিসের কারণে, 

কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে 
রাঘব 1 এ ন্বর্ণ-লঙ্ক। দেবেন্দ্রবাঞ্থিত, 

অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে 

২--৩। হায়, দেবি, ইত্যাদি--যেয়প বদদেশে প্রবলতর বায়ু বহিয়া শিহুল-শিশ্বী 

অর্থাৎ তুলার পাড় ্ববলে কুটাইলে ইত্যাদি। ৮1 নী়বিলা-_নীরব হইলা। 
২২। বীরপ্রশ্থম-_-বীরকুল-কুনুম-্বরূপ | রচ্থ--জমনী | 
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রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি । 

শুনেছি সরৃতীরে বসতি তাহার-_ 

ক্ষুদ্র নর । তব হৈমসিংহাসন-আশে 

যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া 
কে চাহে ধরিতে টাদে? তবে দেশরিপু 

কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদ 

নআশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি 

কেহ, উর্ধ-ফণ। ফণী দংশে প্রহারকে। 
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জালিয়াছে আজি 

লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্্ম-ফলে, 

মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !” 

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী, 

চিত্রাঙ্দদা, কাদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে, 

প্রবেশিল] অন্তঃপুরে । শোকে, অভিমানে, 

ত্যজি স্বকনকাসন, উঠিলা গজ্িয়া 
রাঘবারি। “এত দিনে” ( কহিল! ভূপতি ) 

“বীরশৃহ্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে, 
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে 
রাক্ষলকুলের মান1 যাইব আপনি । 

সাজ হে বীরেন্দ্বৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ! 

দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি ! 
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !” 

এতেক কহিল! যদি নিকষানন্দন 

শুরসিংহ্“সভাতলে বাজিল ছুন্দুভি 

গম্ভীর জীমুতমন্ত্রে/ সে ভৈরব রবে, 
সাজিল কর্ধরবৃন্দ বীরমদে মাতি, 

২। সরষূ-_অযোধ্যা-দেশে মদী-বিশেষ । ইহার আর একটি নাম ধর্ঘরা। 

৬। কাকোদর-_সর্প। 

২২। অরাবণ ইত্যাদি__হয় ত অন্ত আমি রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে যারিবে। 

২৬ কর্বব,মবৃন্দ__রাক্ষস-সমূহ | 



8৪ মধুস্দন-গরস্থাবলী ৪২১--৪৪১ 

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে 
বারী হতে ( বারিআ্োতঃ-সম পরাক্রমে 

দুর্বার ) বারণযুথ । মন্দুরা ত্যজিয়া 

বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়, 

বিভায় পুরিয়া পুরী । পদাতিক-ব্রজ, 
কনক শিরস্ক শিরে, ভাম্বর পিধানে 

অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম অভেগ্য সমরে, 
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা, 

আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে। 
আইল নিষাদী ঘথা মেঘবরাসনে 

বজ্তরপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার, 

ধরি ভীমাকার ভিদ্দিপাল, বিশ্বনাশী 

উঠিল আভ! আকাশ-মগুলে, 

4 যথা বনস্থলে যবে গশে দাবানল ।+4 
£কুলধবজ ধরি, ধবজধর বলা 

মেলিল্ল। কেতনবর, রতনে খচিত, 

বিস্তারিয়া৷ পাখা যেন উড়িল৷ গরুড় 
অন্বরে । গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে 

রণবাস্ঠ, হয়ব্যুহ হেষিল উল্লাসে, 

গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে) 

১। দেব-দৈত্য-নর-আস-_দেবতা, দৈত্য, মহুস্ত, ইহাদিগের তয়ের হেতু । 
২। বারী-_গঞ্জ-পৃহ ।  ৩। মন্গুরাঅশ্বীলয়। ৫ বুখস্--লাগাম। 

৬। ব্র-_সমুদায়। ৭। শিরদ্ষ--পাগড়ী। 

৭--৮। ভাশ্বর-দীগ্তিশালী, উদ্ল। পিধান-_-আচ্ছাদন। আবরণ। (তরবারি 

পক্ষে) খাপ। ১০ আয়সী- লৌহ-আবরণ। 

১১। নিষাদী-_মাহুত। ১২। বজপাশণি--ইজ | সাদী--অখ্বারচ। 

১৩। ভিদিপাল--অঞ্ীবশেষ । ১৪। পরশুকুঠার । ১৭। কেতন- ধ্বঙ্জা। 

২০ হয়ব্যুহ--অ্বসমূহ | হেফিল-হ্যোরব করিল। অশ্বধযনির নাম হেষা। 
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কোদণড-টস্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি 

রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহছলে ! 

টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে + 

গঞজ্জিল। বারীশ রোষে ! যথ। জলতলে 

কনক-পন্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে, 

বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া 

কবরী বাধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে 

আরাব ; চমকি সতী চাহিল] চৌদিকে । 

কহিলেন বিধুমুখী সথীরে সম্ভাষি 

মধুত্বরে ;--“কি কারণে, কহ” লো স্বজনি, 

সহস। জলেশ পাশী অস্থির হইল! ? 

দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তাময়ী 

গৃহচ্ড়া । পুনঃ বুঝি ছুষ্ট বায়ুকুল 

যুঝিতে তরঙচয়-সঙ্গে দিল৷ দেখা 

ধিক দেব প্রভপ্জনে ! কেমনে ভুলিলা 

আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে 

বায়ুপতি 1 দেবেন্দ্রের সভায় তাহারে 

সাধিম্ব সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে 

বায়ুববৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে | 

হাসিয়া কহিল! দেব ;__অন্নুমতি দেহ, 

+/জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা রি 

আছে যত তবতলে কিস্করা তোমারি, ৃ 

তা সবার সহ আমি বিহারি সতত” 

তা হলে পালিব আজ্ঞা ;--তথনি, স্বজনি, 

সায় তাহে দিন্নু আমি। তবে কেন আজি, 
. পি পলাশী

 তি পাশপাশি ২টি 

১। কোদও-_বছুঃ । ৬ বারুষী--বরুণ-স্তরী। ৮। আরাব-_রব। ধ্বনি । 

১১। জলেশ পাশী- এ স্থলে উভয় শব্ষেরই বরুণার্ধবাচকতা প্রযুক্ত পুদরুক্তিদোষের 

সম্ভাবনা) । অতএব তর্নিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষত, অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা 

করিতে হইবেক । জলেশ--জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাত! পাগী__পাশননামক অঙ্গধারী । 

বরুণের জন্ের নাম পাশ । | 
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আইল! পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?” 
উত্তর করিল সখী কল কল রবে ।__ 

“বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি, 
তুমি। এত ঝড় নহে; কিন্ত ঝড়াকারে 
সাজিছে রাবণ রাজা ব্বর্ণলঙ্কাধামে, 

লাঘবিতে রাঘবের বীরগবর্ধ রণে.।” 

কহিল! বারুণী পুনঃ;--“সত্য, লো স্বজনি, 
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ । 

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা 

সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাহার সদনে, 
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা । 

এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে । 

কহিও, যেখানে তার রাঙা পা ছুখানি 

রাখিতেন শশিমুখী বসি পল্মাসনে, 

সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, 
আধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃছে ।” 

উঠিল! মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে, 
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চুলা 
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কাস্ত্ি-ছটা- 

বিভ্রম বিভাবস্্ুরে । উত্তরিলা দৃতী 
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে, 
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা 

লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাড়ায়ে ছুয়ারেঃ 

জুড়াইল৷ আখি সথী, দেখিয়া সম্মুখে, 

যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে । 

২। কল কল রবে-__বারুশীর সবর নাম মুরল। মুরলা, নদীবিশেষ। গ্ুতরাং 

তাহার কল কল রবেই উত্তর করা স্বভাব । 

৬। লাঘবিতে-_-লাঘব করিতে । ১৬। গৃছ্ে--শ্বগ্ুছে | বৈকুঠঠধামে | 

১৯--২০। রজ:-কাস্তি-ছটা-বিভ্রম--সফরীর (পু'টী মান্ছর ) শরীর দেখিলে। বোধ 

হয়, যেন বিধাতা তাহাকে রজ; ( রৌপ্য) দিয়! গড়িয়াছেন। বিভাবনুরে-_্্ধ্কে | 
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দেবীর কমলপদপরিমল-আশে 

হত্যনে । কুম্থম-রাশি শোভিছে চৌদিকে, 

ধনদের হৈমাগারে রত্বরাজী যথা। 
শত স্বর্ণ-ধুপদানে পুড়িছে অগুর, 
গন্ধরস, গদ্ধামোদে আমোদি দেউলে । 

স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা, 
বিবিধ উপকরণ । ত্বর্ণদীপাবলী 

দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ__হীনতেজা*, 

এ খগ্ভোতিকাগ্ভোতি যথ পূর্ণ-শশী-তেজে ! 
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দির] 
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি-_- 

বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে 

প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে__উম৷ চন্দ্রাননা 
করতলে বিহ্যাসিয়। কপোল, কমলা 

তেজন্বিনী, বসি 'দেবী কমল-আসনে 7-- 

পশে কি গে৷ শোক হেন কুম্ুম-হৃদয়ে ? 

প্রবেশিল! মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরা 

মুরল) প্রবেশি দূতী, রমার চরণে 

প্রণমিল1, নতভাবে । আশীষি ইন্দিরা 

রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী--কহিতে লাগিল! । 

“কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে, 

গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী, 

প্রিয়তম] সহী মম? সদ আমি ভাবি 

তাঁর কথ। ছিন্ন যবে তাহার আলয়ে, 

কত যে করিল। কৃপা মোর প্রতি সতী 

টি 

৪। ধনদ--কুবের। ূ 

১০। যেমন পূর্ণচন্ের তেজে জোনাকীব্রজ হীনতে্জাঃ হয়, তত্রাপ লক্মার রূপের 

আভায দ্বীপসমূহ হীনতেজা; হইয়া ঘবলিতেছে। 
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বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে? 
রমার আশার বাস হরির উরসে ;-- 

ছেন হরি হার! হয়ে বাঁচিল যে রমা, 
সে কেবল বারুণীর ন্েহৌষধগুগে। 
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সথী মম 

বারীন্দ্রাণী 1” উত্তরিলা মুরল! রূপসী ;-- 
“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী। 

বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ; 
শুনিতে লালস! তার রণের বারতা।। 

এই যে পল্লটি, সতি, ফুটেছিল স্থখে 

যেখানে রাখিতে তুমি রাঙ। পা ছখানি ; 

তেই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে ।” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল কমলা, 

বৈকৃ্ঠধামের জ্যোতা “হায় লো স্বজনি, 
4 দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ ছুর্মাতি, 
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোম্মি-আঘাতে ! 

শুনি চমকিবে তুমি । কুন্তকর্ণ বলী 
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা 

ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী। 
আর যত রক্ষঃ আমি বণিতে অক্ষম । 

মরিয়াছে বীরবাহ-_বীর-চূড়ামণি, 
ওই যে ক্রদ্মন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে, 

অস্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাদে পুক্রশোকে 

বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী । 
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিব! নিশি 

গ্রমদা-কুল-রোদন ! প্রতি গৃহে কাদে 

_ পুক্রহীনা মাতা, দৃতি, পতিহীনা নতী !” 
২। উরসে-_বক্ষ-স্থলে । ১২ পাদী--পাশ-অস্ত্রধায়ী বরণ । 

১৬। যাদঃ-পতি--সাগর । রোধ; তট। চল-পচফল। উ্ি--তয়দ। 

১৯। অতিকায়-রাবণের পুত্র: | 
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ুধিলা মুরলা ;-“কহ, শুনি, মহাদেবি, 
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে 
বীরদর্পে 1৮ উত্তরিল! মাধব-রমণী ;_- 

“না জানি কে সাজে আজি । চল লো! মুরলে, 
বাহিরিয়া দেখি মোর। কে যায় সমরে 1” 

এতেক কহিয়া রম! মুরলার সহ, 
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিল। দৌহে 

হুকুল-বসনা। রুণু রুধু মধুবোলে 

বাজিল কিন্কিণী; করে শৌভিল কন্কগ, 

নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কশ কটিদেশে । 

দেউল দুয়ারে দেহে দাড়ায়ে দেখিলা, 

কাতারে কাতারে সেন। চলে রাজপথে, 

সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে 
দ্রুতগামী । ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্থরে 

চক্রনেমি । দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে। 

অধীরিয়। বস্থধারে পদভরে, চলে 

দৃত্তী, আস্ফালিয়। শুণ্ড, দণ্ডধধর যথ! 

কাল-দণ্ড। বাজে বাগ্ধ গম্ভীর নিকণে। 

রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত 

তেজস্কর | ছুই পাশে, হেম-নিকেতন- 

বাতায়নে দাড়াইয়৷ ভুবনমোহিনী 

লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুম্থম-আসার, 

করিয়া মঙলধ্বনি। কহিল মুরলা, 

চাহি ইন্দিরাঁর ইন্ুবদনের পানে 7 

“ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে 

আজি ! মনে হয় যেন, বাসব আপনি, 

৬/ 

৮1 ভুকূল- পবন । ১০। কাচা মেখলা, কটিভূষণ | 

১৫ চক্রনেমি-_চক্কের নেমি অর্থাৎ পরিবি । ১৭। দস্তী-হাতী। দগুধর-_বম। 

১৮1 দণুধর যখা কালদণ্ড__যম যেরূপ কালদ আস্ফালন করেন । নিক্ণ-_যস্ত্র্বনি । 

ণ্ 

২১। বাতায়দ--জানাল। । | ২৫ আিদিব-বিতব---্বর্শের এর্বর্ধ্য। 
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স্বরীষ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি, 
প্রবেশিল! লঙ্কাপুরে । কহ, কৃপাময়ি, 

কূপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী 
রণ-হেতু সাজে এবে. মত্ত বীরমদে 1” 

কহিলা৷ কমলা সতী কমলনয়ন৷ /+_ 
“হায়, সথী, বীরশূষ্ঠ স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ! 

 মহারধীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা, 
দেব-দৈত্য-নর-্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয় 
রণে! শুভ ক্ষণে ধঙ্গুঃ ধরে রঘুমণি | 
ওই যে দেখিছ রী স্বর্ণ-চুড়-রথে, 
ভীমমুন্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি, 
প্রক্েড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে । 

গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে 
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি | 

অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি 
তালজভ্তঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা 

 মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ 
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম 

কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব? 
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে, 
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে 

বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যুহ 
পুড়ি তণ্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ॥ 

মুধিল। মুরল। দুতী ; “কহ, দেবীন্বরি, 

কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী 
ইন্দ্রজিতে-_রক্ষঃ-কুল-হ্য্যক্ষ বিগ্রহ ? 

১। ্বরীখ্বর-_ইজ। | 

৭। মহারধী--অতি যুদ্ধবিশারদ । অন্্র-শক্প-প্রবীণ যে যোদ্ধ!; একাকী 'দশ সহম 

বনু্ধায়য় সহিত যুদ্ধ করিতে পারেদ। ল. 
১২। প্রন্ষেড়ন-_লৌহ্বন্থঃ। ২২। বৈশ্বানর--অগ্রি। 
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হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?” 
উত্তর করিলা রমা সচারুহাসিনী ;-_ 

“প্রমোদ-উদ্ভানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে, 
যুবরাজ, নাছি জানি হত আজি রণে 

বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে, 
মুরলে। কহিও তারে এ কনক-পুরী 

ত্যজিয়া, বৈকুগ্ঠ-ধামে ত্বর। যাব আমি। 

নিজদোষে মজে রাজা লক্কা-অধিপতি। 

হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা৷ 

সরসী, সমলা যথ! কর্দম-উদগমে, 

পাপে পূর্ণ হ্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে 

আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি, 

প্রবাল-আসনে যথ! বসেন বারুণী 

মুক্তাময় নিকেতনে । যাই আমি যথা 

ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে ব্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে । 
প্রান্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে ।” 

প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া, 

উঠিল। পবন-পথে মুরল। রাপসী 
দুতী, যথা শিখণডিনী, আখগুল-ধসুঃ 

বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঙ্জিয়া 

নয়ন, উড়য়ে ধনী মগ্ডু কুঞ্জবনে ! 

উত্তরি জলধি-কুলে, পশিলা সুন্দরী * 
নীল-অগ্থ-রাশি । হেথা কেশব-বাসনা 

পল্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্গ্মী, দূরে 

যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি 

মেঘনাদ । শুহ্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা । 
স্পা 

১৬। প্রাক্তন-_অদৃষ্। 

১৯ শিখঙিনী-_মন্ুরী । আখগুল-বহু:__ইজজের বহু; । ইজোর ধন্থতে যে সকল 

নামাপ্রকার রত্ব-আত| লক্ষিত হয়, সেইরূপ জাতাতে ইত্যাদি । মধু _হুন্দর/ মমোরম। 

সরলার গৌরবর্ণ, নীল বন এবং মণিময স্বর্ণালঙ্কার সকলের একত্রীৃত আতা! ইজবহৃ-সমুশ। 
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কত ক্ষণে উত্তরিলা হাষীকেশ-প্রিয়া 

স্বকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী 
ইন্দ্রজিত। বৈওয়ন্তধাম-সম পুরী, 
অলিন্দে নুন্দর হৈমময় স্তাস্তাবলী 

হীরাচুড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী 

নন্দনকানন যথা । কুহরিছে ডালে 
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুণ্চরি ; 

বিকশিছে ফুলকুল ; মর্্মরিছে পাতা; . 
বহিছে বাসম্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে 

নির্বর। প্রবেশি দেবী মুবর্ণ-প্রাসাদে, 
দেখিলা স্ুবর্ণ-ঘ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে 
ভীমরূগী বামাবৃন্দ, শরাসন করে । 

ছুলিছে নিগ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে। 
বিজলীর ঝলা৷ সম, বেণীর মাঝারে, 

রত্বরাজী, তৃণে শর মণিময় ফণী ! 

উচ্চ কুচ-যুগোপরি স্বর্ণ কবচ, 
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে । 

তৃণে মহাখর শর; কিস্তু খরতর 
আয়ত-লোচনে শর | নবীন যৌবন- 
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা 

মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্সিতে, 

বিশাল নিতত্ববিদ্বে ) নৃপুর চরণে । 
বাজে বীণা, সপ্তশ্বরা, মুরজ, মুরলী 
সঙগীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ, 

উলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়! | 

বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা 

প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা 

৩। বৈজয়ন্ত_ ইন্দ্রের পুরী । ইহার আর একটি মাম অমরাবততী। | 

৪। অলিদ্দ__বারাঙা, কানাচ। ' ৯। বাঁসপ্তাদিল_-বসন্তকালের বায়ু... 
খা 

১২। শরাসন-_ধছুঃ।. ১৩। নিষ্গ-তৃণ। ২১। 'শগ্কিত--অলম্কারধ্বমি। 
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দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে, 
ভাসতে, বিহারেন রাখাল যেমতি 
নাচিয়া কদস্বমূলে, মুরলী অধরে, 
গোপ-বধু-সঙ্গে রে তোর চারু কুলে ! 

মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষ রাক্ষসী। 

তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী, 

দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসন] । 
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী 

ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে, 
কহিলা,_-“কি হেতু মাতঃ, গতি তব আজি 
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল ।” 

শিরঃ চুদ্ি, ছদ্মবেশী অস্থুরাশি-সৃতা 
উত্তরিল1)--“হায়! পুক্র, কিআর কহিব 
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে, 

_ হুত প্রিয় ভাই তব বীরবাছু বলী | 

তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি, 
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি 1” 

জিজ্ঞাসিল! মহাবাহু বিস্ময় মানিয়!;_ 
“কি কহিল, ভগবতি ? কে বধিল কবে 

প্রিয়াচজে 1 নিশা-রণে সংহারিছু আমি 

রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়। কাটিহ্ 
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে « 

এ বারতা। এ অদ্ভুত বারতা, জননি, 

কোথায় পাইলে তুমি, শীত কহ দাসে।” 
রত্বাকর-রত্বোত্বম ইন্দিরা সুন্দরী 

উত্তরিল1)--“হায় ! পুক্র, মায়াবী মানব 
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাচিল। 

যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ-রক্ষঃকুল- 

রে হাব প্লট সওজ ৩ ৩ আপ পির ৯ - । 
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মান; এ কাল সমরে, রক্ষ*চুড়ামণি 1” 

ছি'ড়িল! কুমুমদাম রোষে মহাবলী 

মেঘনাদ ; ফেলাইল কনক-বলয় 
দুরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুগুল, 

যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 

আভাময় ! “ধিক মোরে” কহিল গম্ভীরে 
কুমার, “হ। ধিক মোরে ! বৈরিদল বেড়ে 

ববর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ? 

এই কি সাজে আমারে, দশাননাতুজ 

আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি; 
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে ।” 

সাজিল! রধীন্দ্র্যভ বীর-আভরণে, 
ছৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে 
মহাস্ুর ; কিম্বা! যথ। বৃহস্নলারূগী 

কিরীটা, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে 
গোধন, সাজিলা শুর শমীবৃক্ষমূলে । 
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা; 

ধবজ ইন্দ্রচাপরাগী ) তুরঙ্গম বেগে 

আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চুড়ামণি 

বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী, 
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি 

হেমলতা আলিলয়ে তরু-কুলেশ্বরে ) 

কহিল কাদিয়৷ ধনী; “কোথা, প্রাণসথে 

রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিল। আপনি ? 

কেমনে ধরিবে গ্রাণ তোমার বিরহে 

এ অভাগী 1 হায়, নাথ, গহন কাননে, 

ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ? যদি 

তার রঙ্গরসে মনঃ ন] দিয়া, মাতঙ্গ 

১২। রধীজর্যভ-_রধীবরশ্রেষ্ঠ। ১৩। ৈষবভীলুত--কা্ডিকেয । 

১৫ কিরীটী-অর্জুন।  ১৯। আশুগতি-বাযু। ২৭। ব্রততী-_লতা। 
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যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে 
যুখনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি, 

ত্যজ কিন্করীরে আজি 1” হাসি উত্তরিলা 

মেঘনাদ, “ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি, 
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়। 
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে 

রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি ।” 

উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে, 

রথবর, হৈমপাখ। বিস্তারিয়৷ যেন 
উড়িল। মৈনাক-শৈল, অন্বর উজলি ! 
শিপ্রিনী আকষি রোষে, টক্কারিল। ধন্ুঃ 
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথ! নাদে মেঘ মাঝে 

ভৈরবে । কীাপিল লঙ্কা, কাপিল। জলধি ! ষ্ঠ 

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি /-- 

বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ; 

হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রী ; 

উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে 

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিতা । হেন কালে তথা 

দ্রুতগতি উত্তরিল। মেঘনাদ রথী। 

নাদিল৷ কর্র্বরদল হেরি বীরবরে 

মহাগবের্ধ । নমি পুজঃপিতার চরণে 

করযোড়ে কহিল! ) “হে রক্ষঃ-কুল-পতি, 

শুনেছি, মরিয়া না কি বাচিয়াছে পুনঃ 

রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি | 

কিন্ত অনুমতি দেহ; সমূলে নিশ্মুল 
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে 
করি ভম্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ; 

১২। শিক্ষিপী__ধনুকের ছিলা।  ১৯। কাঞ্ন-কঞ্চুক-__সোপার সাজ্যোয়া। 

২১। কর্ববর-_রাক্ষস। 
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নতুবা বাধিয়৷ আনি দিব রাজপদে ।” 

আলিঙি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃহুত্যরে 
উত্তর করিল! তবে ব্বর্ণলঙ্কাপতি 1 

“রাক্ষম-কুল-শেখর তুমি, বৎস.) তুমি 
রাক্ষদ-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে, 

নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা 

বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি । 

কে কবে শুনেছে, পুক্র, ভামে শিল। জলে, 
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে 1” 

উত্তরিলা বীরদর্পে অস্ুরারি-রিপু / 
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 

রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে 

তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে । 
হাসিবে মেঘবাহুন ; রুষিবেন দেব 

অগ্নি। ছুই বার আমি হারাম্থ রাঘবে 
আর এক বার পিতঃ দেহ আজ্ঞা মোরে ; 

দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ওষধে 1” 

কহিলা রাক্ষদপতি ;.“কুস্তকর্ণ বলী 

ভাই মম,_তায় আমি জাগান্ন অকালে 
ভয়ে? হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে 
ভূপতিত, গিরিশৃক্গ কিম্বা তরু যথা 
বজ্জাঘধাতে ! তবে যদি একাস্ত সমরে 

ইচ্ছা তব, বংস, আগে পুজ ইষ্টদেবে,_ 
নিকুত্ভিল! যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি ! 
সেনাপতি-পদে আমি বরিন্ু তোমারে । 

দেখ, অন্তাচলগামী দিননাথ এবে। 

প্রভাতে যুঝিও, বম, রাঘবের সাথে ।” 

এতেক কহিয়৷ রাজা, যথাবিধি লয়ে 
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুদ্ারে। 

১৪। মেহবাহন--ইজ্ |. 
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অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি 
আনন্দে ; “নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি, 
অশ্রুবিন্দু  যুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ; 
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট, 

আর রাজ-আভরণ, হে রাজনুন্দরি, 
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি। 
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে । 

প্রভাত হইল তব ছূঃখ-বিভাবরী ! 
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে 
কোদণ্ডঃ টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে 
পাও্বর্ণ আখগ্ডল ! দেখ তৃণ, যাহে 
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-দম ! 

গুণি-গণ-শ্রেষট গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী, 
কামিনীরঞন রূপে, দেখ মেঘনাদে! * 

ধন্য রাণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃ-পতি 

নৈকষেয় ! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি ! 

আকাশ-ছুহিতা ওগে! শুন প্রতিধ্বনি, 
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম 
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাপুক শিবিরে 
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি, 
দণ্তক-অরণ্যচর ক্ষুত্র প্রাণী যত । 

বাজিল রাক্ষস-বাস্ধ, নাদিল রাক্ষস 7 
পুরিল কনক-লঙ্ক। জয় জয় রবে । 

ইতি এ্রীমেথনাদবধে কাব্যে অভিষেকে নাম 

প্রথমঃ সর্গঃ | 

১। বন্দী-স্ততিপাঠক । ৫। হে রাজনুন্দরি--হে রক্ষোরাজধানি লক্ষে । 

৯। রাশি_হে লক্ষে। ওই ভীম বাম করে__মেঘনাদের ভীষণ বাম করে | 

১১। আখগুল-_ইন্জ। ১২। পণ্ডপতি__পিব। পাশুপত-_শৈব-অস্বিশেষ । 

১৬। নৈকষেয়-_নিকষাপুজ রাবণ । বীরবাত্রী-_বীরজননী। 

১৮। অরিন্দম-_-শক্রুদমনকারী | 

৮ 
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 অস্তে গেল! দিনমণি ; আইলা গোধুলি+_ 

একটি রতন ভালে । ফুটিল! কুমুদী ; 

মুদিলা সরসে জাখি বিরসবদনা 
নলিনী; কৃজনি পাখী পশিল কুলায়ে 7 
গোষ্ট-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হ্বা রবে। 
আইলা! স্চারু-তারা শশী সহ হাসি, 
শর্র্বরী ; স্গম্ধবহ বহিল চৌদিকে, 

্হ্থনে সবার কাছে কহিয়া বলাসী, 
কোন্ কোন্ ফুল চূদ্বি কি ধন পাইলা|। 

আইলেন নিদ্রা দেবী; ব্লাস্ত শিশুকুল 

জননীর ক্রোড-নীরে লভয়ে যেমতি 

বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি 
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিল!। 

উতরিলা শশিপ্রিয়। ব্রিদশ-আলয়ে। 

বমিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে, 
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিণী 

চারুনেত্র। । রাজ-ছত্র, মণিময় আভা, 

শোভিল দেবেন্দ্রশিরে ৷ রতনে খচিত 

চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী। 

আইলা সুমীরণ, নন্দন-কানন- 

গ্ধমধু বহি রঙে । বাজিল চৌদিকে 

ব্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মুস্তিমতী 
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্তিল। 

সঙ্গীত । উর্বশী, রস্ত! মুচারুহাসিনী, 

চিত্রুলেখা, স্কেশিনী মিশ্রকেশী, আসি 

৬৭ নুচার-তারা শর্বরী-_হুদ্দর তায়কাবন্দমণ্ডিতপ্রজনী। 

৮। বিলাসী-_সৌখিন, ফুলবাবু । ২২। বাদিজ--বাজন]। 

পে 



২৬৫২ মেঘনাদবধ কাব্য £ দ্বিতীয় সর্গ ৫৯ 

নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ ! 
যোগায় গন্বর্ব বর্ণ-পাত্রে সুধারসে 
কেহ ব! দেব-ওদন ; কুক্কুম, কন্তুরী, 
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা 

স্বগন্ধ মন্দার-দাম গাথি আনে কেহ। 

বৈজয়স্ত-ধামে স্থখে ভাসেন বাসব 
ত্রিদ্দিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা, 

রূপের আভায় আলো! করি মুর-পুরী 

রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ী আসি উতরিলা। 

সসম্্রমে প্রণমিলা রমার চরণে 

শচীকান্ত। আশীষিয়৷ হৈমাসনে বসি, 

পদ্মাক্ষী পুণুরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসী 

কহিলা ; “হে সুরপতি, কেন যে আইহু 

তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া ।” 

উত্তর করিল ইন্দ্র; “হে বারীন্দ্র-ম্ুতে, 

বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা ছুখানি 

বিশ্বের আকাক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি, 

কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি, 

সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে? 

লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে ? 

কহিলেন পুনঃ রমা, “বহুকালাবধি 

আছি আমি, স্থরনিধি, ম্বর্ণলঙ্কাধামে। " 

পুজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে 

বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্মম-দোষে, 

মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে 
না পারি ছাড়িতে; দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র 

(ররর 

১1 শিঞ্ধিতে- _অলঙ্কার-ধ্বনিতে । ৩) ওবন-অন। 

১২। পুগুরীকাক্ষ-_বিস্ু। 
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কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কড়ু 

পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে 

রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে। 

মেঘনাদ নামে পুক্র, হে বৃত্রবিজয়ি, 

রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে। 

একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে 
এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে। 

বিক্রম-কেশরী শুর আক্রমিবে কালি 
রামচন্ত্ে ; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে 

বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয় 
রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা৷ দেখ । 

নিকৃম্ভিল! যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্তিলে 

যুদ্ধ দণ্তী মেঘনাদ; বিষম শঙ্কটে 
ঠেঁকিবে বৈদেহীনাথ, কহিন্ু তোমারে । 

অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন, 

দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা 
বল-জ্যোষঠ, রক্ষ+-কুল-শ্রেষ্ঠ শুরমণি !” 

এতেক কহিয়া রম! কেশব-বাসনা 

নীরাবলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি 
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়! স্মধুর নাদে ! 

এছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত, 
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে 

স্বকর্ম; বসস্তকালে পাথীকুল যথা, 

মুগজরিত কুঞ্ধে, শুনি পিকবর-ধ্বনি ! 
কহিলেন স্বরীশ্বর ; «এ ঘোর বিপদে, 

বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে 
রাঘবে? ছ্বর্বার রণে রাবণ-নন্দন। 

৪। বৃআবিজয়ী- বব, ইন্র। ১৬। বৈনতের-_বিনতানন্দন। গরুড়। 

১৭। বল-জোষ্ঠ--বলে সর্বাপেক্ষা প্রবল। ২৬। স্বকর্__গীত বাডাদি। 
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পমগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, 
ততোধিক ডরি তারে আমি ! “এ দৃষ্তোলি, 
ৃতরাস্থর শির:-চূর্ণ যাহে বিষুখয়ে 
অস্ত্রবলে মহাবলী; তেই এ জগতে 
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ববশুচি-বরে 
স্র্বজয়ী বীরবর । দেহ আজ্ঞ দাসে, 
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে 1৮ 
4 কহিলা উপেক্দরপ্রিয়া বারীন্দ্রনম্দিনী 
“যাও তবে সবরনাথ, যাও ত্বরা করি। 
চন্দ্র-শেখরের পদে, ৫কলাস-শিখরে, 
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা । 

কহিও সতত কাদে বস্বন্ধরা সতী, 
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত 

ক্লাস্ত এবে। ন!| হইলে নিম্মূল সমূলে 
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে! 

বড় ভাল বিরাপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে । 

কহিও, বৈকুষ্ঠপুরী বছ দিন ছাড়ি 
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে 

ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি, 

কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে 1 

কোন্ পিতা ছুহিতারে পতি-গৃহ হতে 

রাখে দুরে-_জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে ! . 
ত্র্যম্বকে না৷ পাও যদি, অন্বিকার পদে 

কহিও এ সব কথা ।”_-এতেক কহিয়া, 
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী 
হরিপ্রিয়া । অনম্বর-পথে স্থকেশিনী? 
কেশব-বাসন৷ দেবী গেলা অধোদেশে । 

১। পন্নগ-অশন- _সর্পভক্ষক, গরুড় । ৫1 সর্বাগুচি-__অগ্নি। মেধনাদের ইঠদেৰ | 

১০। চঞ্জ-শেখর-_চ্শিরোক্ুষণ, শিব । ১৬। বিরপাক্ষ--শিব। 

২৩। ঘআযম্বক--ভ্রিলোচন, মহাদেব | ২৬। অনন্বর-পথ---আকাশপথ। 



মধুসুদন*গ্রস্থাবলী ১৪ ৭-_-১৩৩ 

সোনার প্রতিমা, যথা ! বিমল সলিলে 

ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে | 
আনিল। মাতলি রথ; চাহি শচী পানে 

কহিলেন শচীকাস্ত মধুর বচনে 

একান্তে ; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি ! 

পরিমল-স্থধা সহ পবন বহিলে, 

দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের রুচি 
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে ।” 

শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতস্থিনী, 
ধরিয়া পতির কর, আরোহিল। রথে । 

ত্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উততরিল ত্বরা। 

আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে 
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে 

দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা, 

ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে 

উদ্দিল৷ ! ডাকিল ফিও1) আর পাখী যত 

পুরিল নিকুপ্জ-পুগ্ প্রভাতী সংগীতে ! 
বাসরে কুসুম-শষ্য। ত্যজি লজ্জাশীলা 

কুলবধূ, গৃহকার্ধ্য উঠিলা সাধিতে ! 
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী 

আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন, 

শিখি-পুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে ! 
সুশ্যামাঙ্গ শৃক্গধর ; ববর্ণ-ফুল-শ্রেণী 
শোভে তাহে, আহা মরি গীত ধড়া যেন! 

নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে-_ 
বিশদ-টন্দনে যেন চচ্চিত সে বপুঃ ! 

ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী, 

শ। মাতলি-ইন্জসারধি। ্ বাহিগ্নি--বাছির হইয়া । 

১৯। রাত প্রভাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া ।, 
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প্রবেশিল। স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে। 

'রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী 
ব্বর্ণাসনে ) ঢুলাইছে চামর বিজয়া ; 
ধরে রাজ-ছত্র জয়া । হায় রে, কেমনে, 

ভবভবনের কবি বণিবে বিভব 1 

দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে ! 
পুজিল। শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে 

মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অদ্থিক। 
জিজ্ঞীসিল ;-__-“কহ, দেব, কুশল বারতা, 

কি কারণে হেথা আজি তোমা ছুই জনে ?” 

কর-যোড়ে আরম্ভিল! দস্তোলি-নিক্ষেপী ;-_ 
“কি ন! তুমি জান, মাত অখিল জগতে ? 

দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে, 
বরিয়াছে পুনঃ পুর মেঘনাদে আজি 
সেনাপতি-পর্দে? কালি প্রভাতে কুমার 

পরস্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টেবে 
পুজি, মনোনীত বর লতি তার কাছে। 
অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম । 

রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে, 
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী । 

কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাদে বস্থদ্ধরা, 

এ অসহ ভার সতী না পারি সিিতে /।  « 

ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি 

চঞ্চল! সতত এবে ছাড়িতে কনক- 
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী 

আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে ! 

দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি। 

কিন্ত দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী 

২৩। তিনিও আপনি--শ্বয়ং লক্খীও | 
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ফুঝিবে যে রণ-তৃমে রাবণির সাথে 

বিশ্বনাপী কুলিশে, মা, নিত্তেজে সমরে 

রাক্ষম, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে ! 

কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে, 

দেখ তাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি 

অরাম করিবে ভব ছুরস্ত রাবণি !" 

উত্তরিলা কাত্যায়নী +_“শৈব-কুলোত্তম 

নৈকষেয়) মহা স্বেহ করেন ত্রিশুলী 

তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র কত 

সম্ভবে কি মোর হতে 1 তপে মগ্ন এবে 

তাপসেন্্র, তেই, দেব, লঙ্কার এ গতি । 

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিল 

“পরম-অধন্্াচারী“নিশাচর-পতি-_ 

দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্্র-নন্দিণি, 

দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন 

হরে যে ছুর্মতি, তব কৃপ। তার প্রতি 

কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব, 

পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি 

পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে । 

একটা রতনমাত্র তাহার আছিল 

অমূল ; যতন কত করিত সে তারে, 

কিআর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি 

মায়াজাল, হরে ছৃষ্ট ! হায়, মা, স্মরিলে 

কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশুলীর বরে 

বলী রক্ষণ তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে ! 

পর-ধন, পর-দার লোভে সদ! লোভী 

পামর। তবে যে কেন ( বুঝিতে না পারি ) 

« হেন মূঢ়ে দয় তুমি কর, দয়াময়ি 1” ্  

উন 

ৎ। কুলিশ-_বজ। ্৩। হরে ছু ছুট রাবণ হরণ করিয়াছে। 
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নীরবিল! ত্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিল! 
বীণাবাণী ব্বরীশ্বরী মধুর স্ুশ্যরে ;-_ 
“বৈদেহীর ছুঃখে, দেবি, কার না বিদরে 

হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিব! নিশি 

( কুঞ্জবন-সথী পাখী পিপ্রে যেমতি ) 

. কাদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা 

সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে, 
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে । 

আপনি ন! দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি, 

এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে, 

দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ; 

দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি ! 

মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে, 
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে 1” নু 

হাসিয়া কহিলা উমা; “রাবণের প্রতি 
দ্বেষ তব, জিষু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী 
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে । 
ছুই জন অনুরোধ করিছ আমারে 

নাশিতে কনক-লঙ্কা । মোর সাধ্য নহে 

সাধিতে এ কার্য্য । বিরূপাক্ষের রক্ষিত 

রক্ষঃ-কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা, 

বাসব, কে পারে, কহ, পুণিতে জগতে 1, 

যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি । 

যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর, 
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে 

যোগীন্দ্র । কেমনে যাবে তাহার সমীপে ? 

পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উডিতে অক্ষম !” 

১২। দ্বাসীর কলম্ব__আমার পতিকে যে ইন্্রজিত রণে পরাভূত করে, এই 

আমার কলঙ্ক । ১৬। মঞ্চুনাশিনী-_ নুন্দরী-কুল-পর্ব-হারিগী। ১৭। নিধন_নাশ। 

২৩। বৃযধ্বজ--শিব। 

৯ 
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কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;-- 

“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি 
জগঘ্ে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি 
ভৈরব 1 বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ 

ত্রিভূবন) বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা) 
হ্রাসে বশ্বধার ভার; বস্ুদ্ধরাধর 

বাস্থকিরে কর স্থির ; কাচাও রাঘবে ।” 

এইরূপে দৈত্য-রিপু স্বতিলা সতীরে । 
হেন কালে গন্ধামোদে সহস! পুরিল 

পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে 
মঙ্গল নিকণ সহ, মৃদু যথা যবে 

দুর কুপ্তবনে গাহে পিককুল মিলি! 
টলিল কনকাসন | বিজয়া সথীরে 
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী 

স্বধিলা ) “লে বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, 
কে কোথা, কি হেতু মোরে পুঁজিছে অকালে ?” 

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়৷ গণনে, 
নিবেদিলা হাসি সখী) “হে নগনদ্দিনি, 

দাশরথি রঘী তোম! পৃজে লঙ্কাপুরে । 
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দুরে জাকি 
ও সুম্দর পদযুগ, পুজে রঘুপতি 
নীলোৎপলাঞ্ুলি দিয়া, দেখিন্ু গণনে । 

অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে। 

পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন 

রঘু্েষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি !” 
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী 

উঠিয়া, কহিল! পুনঃ বিজয়ারে সতী )-- 
এ «দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,' 

৩। জগদন্ে-_জগন্থাতা। ৮। স্তিলা-_সতব করিনা । 

১১। মঙ্গলনিক্কণ-_মঙ্গলধ্বনি | 
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বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে 
4 (1বকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জটি |” * 

এতেক কহিয়৷ ছুর্গা দ্বিরদ-গামিনী 

প্রবেশিল৷ হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে 
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্তাষি আদরে, 

ব্বর্ণাসনে বসাইল। বিজয় সুন্দরী । 
পাইল প্রসাদ &োহে পরম-আহলাদে । 

শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা 

তারাকার! ফুলমাল। ); কবরী-বন্ধনে 

বসাইল। চিররুচি, চির-বিকচিত 

কুস্বম-রতন-রাজী ; বাজিল চৌদিকে 

যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া । 

মোহিল কৈলাসপুরী ) ত্রিলোক মোহিল ! . 

স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি, 

হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন । 

নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, 

ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা 

দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে। 

উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইঞ্টদেব, 

বর মাগ বলি, আসি দরশন দিল। ! 

প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী 

ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে"?” 

ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিল৷ রতিরে । 

7 বিকউনিবদজবশশঙ্গ |. মহাদেব এই শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন 

করেন বলিয়! ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের স্থানান্তরে তাহ। 

ম্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, যথা-_ 
কৈলাসপিখরীশিরে ভীষণশিখর 

তৃপ্তমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত 

তুবনে টি 
৯। তারাকার! _.তারাক্ৃতি, অর্থাৎ তারাশ্বরপ। 

২১। তবেশতাবিনী __শিবমোহিশী হুর্গা।  ২২। তেটিব__সাক্ষাৎ করিব। 
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যথায় মম্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী 

বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা, 

তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়- 
বাযু-তরঙ্গিণীরূপে, বহিল নিমিষে । 

নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা 

অন্কুলির পরশনে ! গ্নেল! কামবধূ 
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে। 

সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী 
নমে ত্বিষাম্পতি-দৃতী উষার চরণে, 
নমিল! মদন-প্রিয়। হরপ্রিয়া-পদে ! 

আশীষি রতিরে, হাসি কহিল! অদ্বিকা ;_ 

“যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে, 
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাহার সমাধি, 

কহ মোরে, বিধুমুখি 1” উত্তরিল! নমি 
সুকেশিনী ;-ধির, দেবি, মোহিনী মুরতি। 

দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, আনি 

নান! আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী 

ভূলিবেন, ভুলে যথ! ধতুপতি, হেরি 

মধুকালে বনস্থলী কুম্ম-কুস্তল !” 

এতেক কহিয়। রতি, স্ববামিত তেলে 

মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী। 
যোগাইল1 আনি ধনী বিবিধ ভূষণে, 
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত ; আনিলা 28 

চন্দন, কেশর সহ কুন্কুম, কত্তবরী 

রত্ব-সঙ্কলিত-আভা৷ কৌষেয় বসনে। 

লাক্ষারসে প1 ছুখানি চিত্রিল৷ হরষে 

২। বিহারিতেছিলাঁ_বিহার করিতেছিলা।  ৯। স্বিষাম্পতি__ু্য। 
১৩। সমারি-ব্যান। ১৭1 পিনাকী--প্রিনাক নামক ধনুর্ধারী--অর্থাং শিব | 

২৫। কৌধেয়_রঙবিশেষ। রত্ব-দক্ষলিত-আতা __অর্থাং যে বে বিবিধ রত্বের আ' 

আছে। ২৬ লাক্ষারস--আল্তা। 
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চারুনেত্রা। ধরি মুন্তি ভূবনমোহিনী, 

সাজিলা নগেন্্র-বাল1) রসানে মাঞ্জিত 
হেম-কাস্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল। 

* হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ; ৮ 
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে 

_ নিজ-বিকচিত-রূচি। হাসিয়া কহিলা, 
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া প্মর-প্রিয়। পানে, 

“ডাক তব প্রাণনাথে।” অমনি ডাকিলা 
( পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে খতুবরে ! ) 
মদনে মদন-বাঞ্। আইলা ধাইয়া 

_ফুল-ধন্ুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী, 
* ত্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে ! এ 

কহিলা শৈলেশস্তা ; “চল মোর সাথে, 
হে মম্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি 

যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বর।৷ করি।” 

অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন, 
মদন আনন্দময়, উত্তরিল] ভয়ে / 
“হেন আজ্ঞ| কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ? 

শ্মরিলে পৃরের্বর কথা, মরি মা, তরাসে ! 
মুঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি, 

হিমাড্রির গৃহে জন্ম গ্রহিল৷ আপনি, 
* তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি, 

বিশ্বনাথ, আরম্ভিল! ধ্যান; দেবপতি  ১/ 
এইন্দ্র আদেশিল! দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে। 

কুলগ্নে গেন্ু, মা, যথা মগ্ন বামদের 
তপে; ধরি ফুল-ধন্ঃ, হানি কুক্ষণে 

ফুল-শর। যথা সিংহ সহ] আক্রমে 

গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে, 

৭। স্মর-হর-প্রিয়া--শিবপ্রিয়া ছর্গা। প্মরপ্রিয়া-_কামপ্রিয়া রতি: 

১২। শ্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি-_ন্বদেশীয় তাষা শক । 

(আগে 
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গ্রাসিল। দামেরে আসি রোষে বিভাবন্ু, 

বাস ধার, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে। 

হায়, মা, কত যে জ্বাল! সহিন্ন, কেমনে 

নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে, 

ডাকিম্তু বাসবে, চন্দ্র, পবনে, তপনে) 

কেহ না আইল; ভম্ম হইন্কু সত্বরে !_ 

ভয়ে ভগ্নোন্ঘম আমি ভাবিয়া! ভবেশে / 

ক্ষম দাসে, ক্ষেমন্করি ! এ মিনতি পদে ।” 

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;-- 

“চল রঙে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, 

অনঙ্গ । আমার বরে চিরজয়ী তুমি ! 

যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে 

জালাইল, পুজা তব করিবে সে আজি, 
/ওষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী 

বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্ভার কৌশলে !” 
প্রণমিয়৷ কাম তবে উমার চরণে, 

কহিলা ; “অভয় দান কর যারে তুমি, 

অভয়ে, কি তয় তার এ তিন ভুবনে? 

কিন্ত নিবেদন করি ও কমল-পদে ;-_ 

কেমনে মন্দির হতে নগেন্দ্র-নদ্দিনি, 

বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ? 

মুহূর্থে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে 

ও রাপ-মাধুরী; সত্য কহিহ্নু তোমারে । 
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে । 

নবরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে, 

লভিল! অমৃত, তুষ্ট দিতিসত যত 

বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু । 
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপত্ি। 
ছল্সবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেত, 

হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে ! 
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অধর-অম্বত আশে ভুলিল। অমৃত 

দেব-দৈত্য ; নাগদল নআঅশিরঃ লাজে, 
হেরি পুষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি 
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে ! 
'্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে । 
মলম্বা অন্বরে তাঅ এত শোভা যদি 
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন- 

কাস্তি কত মনোহর 1” অমনি অন্থিকা, 

স্থবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় স্জিয়া, 
মায়াময়ী, আবরিল। চারু অবয়বে । 

হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে 

ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা, 

ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা ! 
কিন্বা স্ধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে, 

বেড়িলেন দেব শক্র স্ধাংশু-মগুলে ! 

দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত গৃহদ্বার দিয়া 

বাহিরিল! মৃহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন 

উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ, 
পৃষ্ঠে তৃণ, খরতর ফুল-শরে ভরা-__ 
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী । 

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর 

ভূগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত * « 

_ ভুবনে; তথায় দেবী ভূবন-মোহিশী 

৬। মলম্বা--দ্বর্ণ পত্রে। অঙ্থয়-বসন। মলম্া অন্বরে ইত্যা্দি-_-তা 

ব্ণপত্রশ্বরূপ বন্্াবৃত হইলে, অর্থাৎ তামায় গিল্টী করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা 

হইলে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনকাস্তি কত মনোহর হইবে । আ্রীপতি বিষণ পুরুষ হইয়া স্রী-বেশ ধরিতে 
যখন এত মনোহর হইয়াহছিলেন, তখন তুমি প্রক্কত নারী, তোষাফে এ বেশে দেখিলে 
লোকের কি দ্বশা না ঘটবে? 

২০। কণ্টকময় স্বণালে ইত্যাদি__-অগ্রে হুর্গা নলিনীখ্বরপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় 

স্গাল। তৃণস্থ শর-সকল কণ্টকম্বরূপ | 
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উত্তরিললা গজগতি। অমনি চৌদিকে 

গভীর গহ্বরে বন্ধ, ভৈরব নিনাদী 
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা 

শান্ত শাস্তি সমাগমে ; পলাইল দুরে 

মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে ! 

দেখিল সম্মুখে দেবী কপদ্দী তপনী, 
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন, 
তপের সাগরে মগ্ন, বাহা-জ্ঞান-হত । 

কহিলা মদনে হাসি সচারুহাসিনী 

“কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি ? 

হান তব ফুল-শর 1” দেবীর আদেশে, 

হাটু পাড়ি মীনধ্বজ, শির্জিনী টংকারি, 
সম্মোহন-শরে শূর বি'ধিলা উমেশে ! 
সিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মন্তকে 

জটাভুট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে 

ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভৃকম্পনে। 

অধীর হইল! প্রভূ! গরজিলা ভালে 

চিত্রভামূ, ধকধকি উজ্ভ্রল জলনে ! 
ভয়াকুল ফুল-ধনঃ পশিলা৷ অমনি 

বানীর বক্ষঃ-স্থালে, পশয়ে েমতি 

কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে, 

গম্ভীর নির্ধোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
বিজলী ঝলসে জাখি কালানল তেজ! 
উদ্মাঁল নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জাটি। 
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিল। গিরিজা। 

৪1 শাস্তিদেবী আইলে যেমন সযুপ্র শাস্তভাব ধরেন। ৬। কপদ্থা--মহাধেব। 

১৮। চিন্ান-+অগ্রি। 

২১। বেশরী-কিশৌর ইত্যাদি__মেঘের গর্জমে এবং বিছ্যুদর্মিতে ভীত হইয়া 

যেষদ কেশরী-কিশোর অর্থাং সিংহশাবক সিংহীর ক্োড়দেশে প্রবেশ করে, সেইরপ 

নিউপািরির অনাঞাতিনি নাস িসনারসলিন 

লইলেম। 
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মোহিত মোহিনীরূপে, কহিল। হরষে 

পশুপতি); “কেন হেথা একাকিনী দেখি, 

এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি 1 
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিন্কর, শঙ্করি ? 

কোথায় বিজয়া, জয়৷ ?” হাসি উত্তরিলা 

সচারুহাসিনী উমা; “এ দাসীরে, ভুলি, 

হে যোগীন্দ্র, বছ দিন আছ এ বিরলে ; 

তেই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে 
পা দুখানি। “যে রমণী পতিপরায়ণা, 

সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ? + 

একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণকাস্ত তার!” আদরে ঈশান, 

ঈষত হাসিয় দেব, অজিন-আসনে 
বসাইল। ঈশানীরে । অমনি চৌদিকে 

প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে 
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া; 
বছিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল; 

নিশার শিশিরে ধৌত কুমুম-আসার 

আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে 

(কি আর আছে রে বাস! সাজে মনসিজে 

ইহা হতে!) কুনুমেষু বসি কুতৃহলে, 
হানিলা, কুনুম-ধন্ঃ টক্কারি কৌতুকে 

শর-জাল ;__প্রেমামোদে মাতিল! ত্রিশূলী 

লজ্জা-বেশে রাহ আসি গ্রাসিল টাদেরে, 

হাসি ভণ্মে লুকাইল দেব বিভাবসু ! 

মোহন যুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে 

কহিল! হাসিয়। দেব ; “জানি আমি, দেবি, 
পারার 

২৪--২৫। চুকে কামসদে মত দেখিয়া ললাটঙ চজ্ লঙদায় মলিন হলেন 

অঙ্গিও তপ্মাবৃত হইয়া! রহিলেন। 

১৩ 
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তোমার মনের কথা,-_বাসব কি হেতু 

শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ) 
কেন বা অকালে তোম। পৃজে রঘুমণি? 

পরম ভকত মম নিকষানন্দন ) 

কিন্ধ নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে ছুষ্টমতি। 

বিদরে হাদয় মম ন্মরিলে সে কথা, | 

মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, +৫- 

কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রান্তনের গতি 1 4 

পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 

সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 

মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে, 
বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শুরে।” 

চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে 

-বিহলগম-রাজ যথা, মুহর্ণুছঃ চাহি 
সে সুখ-সদন পানে | ঘন রাশি রাশি, 
তবর্ণবর্ণ, হববাসিত বাস শ্বাসি ঘন, 

বরষি প্রশ্থনাসার__ কমল, কুমুদী, 

মালভী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি 

মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া--ঘিরিল চৌদিকে 
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ। 

দ্বিরদ-রদ-নিম্মিত হৈমময় দ্বারে 

দাড়াইল। বিধুমুখী মদন-মোহিনী, 
অশ্রময় জাখি, আহা! পতির বিহনে ! 

হেন কালে মধু-সখা৷ উত্তরিলা তথা। 

অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ 

আলিঙগন-পাশে বাঁধি, তৃষিলা! ললনে 

১০। তারে--ইন্রকে । ্ 

১৫--১৬। খন রাশি রাশি ইত্যাদি । স্বর্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জ তুরতিবাযূদ্বরপ নিশ্বাস ত্যাগ 

এবং নানা প্রকার সুগন্ধ পৃষ্প বুট করিয়া দেব-দপ্পতিকে বে্টিত করিল। 
১৭। প্রন্থদাসার-_পৃ্পববটি 
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প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা 
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,, 
দরশন দিলে ভামু উদয়-শিখরে ।+ - 

পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া, 
(সরস বসস্তকালে সারী শুক যথা ) 
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ; প্্বাচালে দাসীরে 

আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞন ! 
কত যে ভাবিতেছিনন* কহিব কাহারে ? 

বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাপি আমি, 
স্মরি পুরর্ব-কথা যত! ছুরস্ত হিংসক 
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তার কাছে, 
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !” সুমধুর হাসে 

উত্তরিল পঞ্চশর ; “ছায়ার আশ্রমে, 
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুম্দরি ! 
চল এবে যাই যথ। দেবকুল-পতি 1৮ 

সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব, 
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিল! নমি 

বারতা । আরোছি রথে দেবরাজ রহী 
চলি গেল। দ্রুতগতি মায়ার সদনে । 

অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অগ্বরে, 
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ধোষে 
ঘোষিল রথের চক্র, চুণি মেঘদেলে | * 

কত ক্ষণে সহ্ত্রাক্ষ উতরিলা বলী 

থা বিরাজেন মায়া । ত্যজি রথ-বরে, 
নবরকুল-রহীবর পশিলা দেউলে । 
কত যে দেখিল দেব কে পারে বণিতে ? 

৩। ভাছু-_সুর্ধ্য। ৯। বাষদেব--মহাদেৰ । 

১৩। পঞ্চশর _-পঞ্চবাণ অর্থাৎ কন্দপ। ১৪। স্বাক্ষরকর--নুর্ধ্যকিরণ। 

১৬1] বাসব-'ইজ। ২০। বাজী--ঘোড়। ২৩। লহত্রাক্ষ--ইজ। 
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সৌর-খরতর-কর-জাল-সন্বপিত 

আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী 

শক্তিশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি 

কহিলা /--“আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি 1” 
আশীষি সুধিল! দেবী ;--“কহ, কি কারণে, 

. গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নম্দন ?” 
উত্তরিল। দেবপূতি 1--“শিবের আদেশে, 

মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে। 
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে 

দশানন-পুত্রে কালি! তোমার প্রসাদে 

( কহিলেন বিরূপাক্ষ ) ঘোরতর রণে 

নাশিবে লক্ষ্মণ শুর মেধনাদ'শূরে | 
ক্ষণ কাল চিত্তি দেবী কহিল! বাসবে /-- 

“ছুরস্ত তারকানুর, স্বর-কুল-পতি, 

কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি 
“ সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্পভ সেনানী, 

পার্ধবতীর গর্ভে জন্ম লতিল! তৎকালে। 
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে 

আপনি বৃষত-ধ্বজ, স্জি রুদ্র-তেজে 

অস্ত্রের এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত : 

স্ববর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে 

আপনি কৃতাস্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর, 

ভয়ঙ্কর তৃণীরে, অক্ষয়, পুর্ণ শরে, 

বিষাকর ফণী-পুর্ণ নাগ-লোক যথা! 

ওই দেখ ধনু$, দেব!” কহিলা হাসিয়া, 

হেরি সে ধনুর কাস্তি, শচীকাস্ত বলী, 

১। সৌর-ধরতর-কর-জাল ইত্যাদি-_তুর্ধযে় কুয়জালনিন্মিত, অর্থাং জতীব উচ্ছল । 

৯। সৌহিজ্রি--মুহিতামদন লক্ষণ । ১৬: কৃত্তিকা-কুল-বন্পত সেনানী--কাণ্ডিকের 

১৯। বৃধভ-্ধন্ব--শিব। ২০ কলক--ঢাল। ২২। ভুনাসীর-হে ইজ | 
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“কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ 
রতুময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি, 

জ্বলিছে ফলক-বর-_ ধীধিয়া নয়নে | 
অগ্সিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর ! 

হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে 1 

“শুন দেব,” ( কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী ) 

“ওই সবৰ অস্ত্রবলে নাশিল। তারকে 

ষড়ানন। ওই সব অন্ত্রবলে, বলি, 

মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিন্থু তোমারে । 

কিন্ত হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে, 

দেব কি মানব, ম্ায়যুদ্ধে যে বধিবে 

রাবণিরে । প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে, 

আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে, 

রক্ষিব লক্ষণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে । রি 

যাও চলি সুর-দেশে, মুরদল-নিধি। 

ফুল-কুল-সথী উষা যখন খুলিবে 

পূর্ববাশার হৈমদ্বারে পন্মকর দিয় । 

কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী 

ইন্দ্রজিত-ভ্রাস-হীন করিবে তোমারে-__ 

লঙ্কার পঙ্থজ-রবি যাবে অস্তাচলে ! 

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে, 

অশ্ত্র লয়ে গেল৷ চলি ত্রিদশ-আলয়ে। 

বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে 

বাসব, কহিল! শুর চিত্ররথ শুরে 

“যতনে লইয়! অস্ত্র, যাও মহাবলি, 

বর্ণ লঙ্কা-ধামে তুমি । সৌমিত্রি কেশরী 

মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে 

মেঘনাদে । কেমনে, তা দিবেন কহিয়া 

১৭। পূর্বর্বাশার-_পূর্ববদিকের ৷ 

১৯। ইঞ্জজিত-আ্রাস-হীন করিবে--কেন না, লক্ষণ তাহাকে বধ কমিবে। 
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মহাদেবী মায়! তারে । কহিও রাঘবে, 

হে গন্বরর্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী 
মঙ্গল-আকাজ্ী ভার; পার্বতী আপনি 
হর-প্রিয়া, সুগ্রন্ন তার প্রতি আজি । 

অভয় প্রদান তারে করিও সুমাত | 
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে 

রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে 
বৈদেহী-মনোরঞীন রঘুকুল-মণি। 
মোর রথে, রধীবর, আরোহণ করি 
যাও চলি। পাছে তোম! হেরি লঙ্কা-পুরে, 

বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি 
আদেশিব আবরিতে গগনে ) ডাকিয়! 

প্রভ্রনে, দিব আজ্ঞা! ক্ষণ ছাড়ি দিতে 

বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপল! ; 

দক্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পৃরিব জগতে 1” 

প্রণমি দেবেন্দ্রপদে, সাবধানে লয়ে 

অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ঘ্যে চিত্ররথ রঘী। 

তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে 

কহিলা, “প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে 

লক্কাপুরে, বায়ুপতি; শীস্ত দেহ ছাড়ি 
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ; 
্বন্ঘ ্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে 

নির্ধোষে !” উল্লাসে দেব চলিলা অমনি, 
ভাঙলে শৃঙ্খল লক্্ী কেশরী যেমতি, 
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
গিরি-গর্ভে। কত দরে শুনিলা পবন 

ঘোর কোলাহলে । গিরি ( দেখিল! ) লড়িছে 

১৪। চপলা--চঞ্চল। অর্থাং বিছ্যুৎ | ১৫। দ্ন্যোলি-_বন্ধ | 

১৮, প্রভঙ্ন-_বাছু। 
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_ অস্তুরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন 
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে । 

শিলাময় দ্বার দেব খুলিল। পরশে । 
হুহস্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে 

যথা অনুরাশি, যবে ভাঙে আচম্থিতে 
জাঙাল! কাপিল মহী; গজ্জিল জলধি ! 

তুল্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী 

কল্লোলিল, বায়ুসঙ্গে রণরঙ্ষে মাতি ! 

ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত') হাসিল 
ক্ষণ-প্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দন্তোলি। 

পলাইল। তারানাথ তারাদলে লয়ে । 

ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি 

রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি 
মড়ূমড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে; ট 

বন্ধিল আসার যেন স্থষ্টি ডুবাইতে 
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিল৷ তড়তড়তড়ে । 

পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে । 

যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী 

রাঘবেন্দ্র, আচম্িতে উতরিল। রঘী 

চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংসশুমালী, 

রাজ-আভরণ দেহে! শোতে কটিদেশে 

সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি, 

ঝোলে তাহে অসিবর- ঝল ঝল ঝলে ! 

কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তুণ, ধনুঃ 

১। অন্তরিত পরাক্রমে- কেন না, পরাক্রেমী বায়ুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে 

আবদ্ধ রহিয়াছে । 

৭। তুদ-শৃঙ্গধরাকারে-_উচ্চ পর্বতাকারে | তরদ- ঢেউসমৃহ | 

৯। মঞ্- গন্ভীর শব । জীনৃত--মেখ। | 

১০। ক্ষণ-প্রতা- _বি্্যং | ১৬। বৃষ্টিল শিল1-_-শিলাব্বটি হইল | 

২২। সারসম--কট্যাতরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ । | 
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চর্ম, বর্ম, শূল,. সৌর-কিরীটের আতা 
্ব্ণময়ী 1 দৈববিভা ধীধিল নয়নে 

ব্গীয় মৌরভে দেশ পুরিল সহস1। 
সসন্ত্রমে প্রণমিয়া, দেবদুত-পদে 

রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, “হে ত্রিদিববাসি, 

ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে 

এ হেন মহিমা, রূপে ?__কেন হেখ। আজি, 

নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে? 

নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে? 

তবে যদি কৃপা, প্রভূ, থাকে দাস প্রতি, 

পাচ, অর্থ্য লয়ে বসো! এই কুশাসনে । 

ভিখারী রাঘব হায় 1” আশীষিয়! রী 

কুশাসনে বসি তবে কহিল। সুত্যরে 

«চিত্ররথ রাম মম, শুন দাশরথি ; 

চির-অন্ুচর আমি সেবি অহরহঃ 

দেবেন্দ্র; গন্ধবর্বকূল আমার অধীনে । 

আইন এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে । 

তোমার মঙ্গলাকাজ্ষা দেবকুল সহ 

দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ বৃমণি, 

দিয়াছেন পাঠাইয়। তোমার অনুজ 

দেবরাজ । আবির্ভাবি মায়! মহাদেবী 

প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি 

নাশিবে লক্ষণ শুর মেঘনাদ শুরে। 
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মগি। 

ু্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয় !” 

কহিল! রঘুনন্দন ; আনন্দ-সাগরে 
টি ীরিনিটি সত 

১। সৌর-কিরীট-_স্্্যসদৃশ উজ্জল মৃকুট । 

৫7৭1 হে আিধিববাসি ইত্যাদি__হে স্বর্গবাসি,. আপনি যে এক বন বায় পুরু 

তাহার কৌন লঙ্গেহ নাই। কেন দা, স্বর্ণ ব্যতাত আর কোদ্ স্থলে লোকের 
এয়গ মহিঃ 

এবং রূপের সম্ভব আছে? ২১। আবির্ভাবি--আবিভূতি হইয়া! । 
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ভাসিম্থ, গন্বরবাশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে ! 
অজ্ঞ নর আমি) হায়, কেমনে দেখাব 
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে 1৮ 

হাসিয়া কহিল দূত; “শুন, রঘুমণি, 

দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন, 
ইন্ড্রিয়-দমন, ধর্ন্মপথে সদা গতি; 

নিত্য সত্য-দেবী-সেব। ; চন্দন, কুমুম, 

নৈবে্ঠ, কৌষিক বন্ত্র আদি বলি যত, 
অবহেল। করে দেব, দাতা যে যগ্ঠপি 

অসৎ! এ সার কথা কহিন্নু তোমারে !” 

প্রণমিল! রামচন্দ্র ; আশীষিয়। রঘী 
৮ 

চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে ।* 
থামিল তুয়ুল ঝড়; শাস্তিলা জলধি) 

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ, 

হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে 
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাছে দেহ 
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে। 
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিব 
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি, 
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ 
ভীম-প্রহরণ-ধারী-__মত্ত বীরমদে । 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম 

দ্বিতীয়: স্ব । 

৮। বলি-__পুজোপহার। 
১৫--১৭। তরল সলিলে ইত্যাি--রজোময় কৌমুদিনী অর্থাং রৌপ্যপ্রতা চজ্িকা 

পুন; তরল সলিলে র্থাং চঞ্চল জলে দেহ অবগাহে--অবগাহন করিতে লাগিল, অর্থাং 

মেখযুক্ত চজ্ের কিরণজাল পুনঃ জলস্থলে শোতঙ্গান হইল । ১৮। শিবা-শৃগালী । 

১৯। শবাহারী--মৃতদেহতক্ষক | ২১। ভীম প্রহর়ণ-_-তয়ানক অন্র। 

১১ 



তৃতীয় সর্ণ 

প্রমোদ-উদ্ভানে কাদে দানব-নন্দিনী 
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতর যুবতী । 

অশ্রুজাখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে 

কভু, ব্রজ-কুপ্ত-বনে, হায় রে, যেমনি 

ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে 
গীতধড়া গীতাম্বরে, অধরে মুরলী। 

কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ 

বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি 
বিবশা! কড়ু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চড়ে, 
এক-দৃষ্টে চাহে বাম! দূর লঙ্কা পানে, 
অবিরল চক্ষুঃজল পু'ছিয়া আচলে !-_ 

নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, 
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সথী-দল যত, 

বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে ! 

কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা, 

মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী 1 

উতরিল] নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্ানে। 

সিহরি প্রমীলা সতী, মৃছ কল-্বরেঃ 

বাসস্তী নামেতে সথী বসস্ত-সৌরভা, 
তার গলা ধরি কাদি কহিতে লাগিল ;__ 

«ওই দেখ, আইল লো! তিমির যামিনী, 

কাল-ভুজঙলিনী-রূপে দংশিতে আমারে, 

বাসস্তি! কোথায়, সথি। রক্ষঃকুল-পতি। 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ! 

২। পতি-বিরহে ইত্যাদি-_প্রথম সর্গে মেঘনাদ প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কা 

গমন করেন । এবং রক্ষোরাজকর্তুক সেনাপতিপবে, প্তিষিজ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিণে 

পারিলেম না । প্রমীলা পতির বিরহে উতলা হইয়! উঠিলেন। 
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এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ; 

কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি। 

তুমি যদি পার, সই, কহ লো৷ আমারে ।” 
কহিলা বাসন্তী সখী, বসস্তে যেমতি 

কুহরে বসস্তসখাঃ__-“কেমনে কহিব 

কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি? 

কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমস্তিনি ! 

ত্বরায় আসিবে শুর নাশিয়া রাঘবে। 
কি ভয় তোমার সখি? শুরামুর-শরে 

অভেগ্য শরীর ধার, কে তারে আটিবে 

বিগ্রহে? আইস মোর! যাই কুগ্জ-বনে। 

সরস কুমুম তুলি, চিকণিয়! গাঁি 

ফুলমাল৷ । দোলাইও হাসি প্রিয়গলে 
সে দামে, বিজয়ী রথ-চুড়ায় যেমতি “ 
বিজয়-পতাকা৷ লোক উড়ায় কৌতুকে 1” 

এতেক কহিয়া দৌোহে পশিলা কাননে, 

যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী, 
হাসাইয়! কুমুদেরে ; গাইছে জরমরী ; 

কৃহরিছে পিকবর ; কুমুম ফুটিছে ) 
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজ।-ভালে 

( মণিময় সি'থিরূপে ) জোনাকের পাতি; 

বহিছে মলয়ানিল, মন্রিছে পাতা। | 

আচল ভরিয়৷ ফুল তুলিল। ছুজনে। 

কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আখি 

মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কাহতে ? 

২। ব্যাঙ্জ__বিলশ্ব। ৫। বসম্তসধা- কোকিল । ৬ | বিলক্বেন_-বিলম্ব করেন । 

৭। সীমত্তিনি-_হে রমশি। ১৪ । দাম__মালা। ১৭। কৌযুদী-_জ্যোতনা। 

২১। পাতি-_শ্রেশী। ২২। মর্ঘরিছে--মর্দর শক করিতেছে । 

২৪। কত যে ইত্যাদি__ প্রমীলা শিশিরখ্বরূপ অশ্রুবি্দ দ্বার! অনেক কুলদলকে সুড়্িল 

অর্থাৎ যেন মুক্তাফল দিয়! অলম্কৃত করিল। | 

& 
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কত দুরে হেরি বামা স্্ধ্যমুখী ছুঃখী, 

মলিন-বদনা, মরি, গিহির-বিরহে, | 
দাড়াইয়। তার কাছে কহিল! মুশ্বরে ;_ 

তোর লো যে দশা এই তোর নিশা-কালে, 1 
ভাম্-প্রিয়ে, আমিও লে সহি সে যাতনা! 

আধার সংসার এবে এ পোড়। নয়নে ! 

এ পরাণ দৃহিছে লে৷ বিচ্ছ্দে-অনলে । 

যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি 

অহরহ* অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো৷ তিনি ! 

আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে 
পাইবি যেমতি, সতি, তুই ) প্রাণেশ্বরে ?” 

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে, 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সথীরে সম্ভাষি 
কহিলা প্রমীলা সতী ; “এই ত তুলি 
ফুল-রাশি; চিকণিয়! গাঁথিমু, স্বজনি, 

ফুলমাল।; কিন্ত কোথ। পাব সে চরণে, 

পুষ্পা্চলি দিয়! যাহে চাহি পুজিবারে ! 
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি। 
চল, সখি লঙ্কাপুরে যাই মোর! সবে ।” 

কহিল বাদস্তী সধী; “কেমনে পশিবে 

লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলত্ঘ্য সাগর- 
সম রাঘবীয় চমু বেড়িছে তাহারে | 

লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদদিকে 
অন্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথ|1” 

রুষিল! দানব-বালা প্রমীল। রূপসী! 
“কি কছিলি, বাসস্তি? পর্ধবত-গৃহ ছাড়ি 

১। হূর্ধ্যযুখী-_ পুণ্পবিলেষ। ২। মিহির-_পুর্ঘ্য। 

১০--১১। আর কি পাইৰ আমি ইত্যাদি__্ধ্যযুখি, যেষন নিশা প্রভাত হইবে 

তুই তোর প্রাণনাধ ক্যকে পাইবি, আমি কি আর আবার প্রীণদাথকে পাইৰ? 

২২। চমু-_সৈল্ত। 
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বাহিরায় যবে নদী সিম্কুর উদ্দেশে, 

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 

দানবনন্দিণী আমি) রক্ষঃ-কুল-বধু ; 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,_- 

আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? 

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ; 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি 1” 

এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি, 
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ মন্দিরে । 

যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারঘী, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা 

« নারী-দেশে, দেবদত্ত শংখ-নাদে রুষি, “ 

রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;-_ 
উথলিল চারি দিকে ছুন্দুভির ধ্বনি ; " 

বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, 

উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কাশ্মুক টংকারি, 
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝকৃ ঝকি 

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী ! 

মন্দুরায় হেষে অশ্ব উর্দধ কর্ণে শুনি 

নৃপুরের ঝণঝণি, কিন্কিণীর বোলী, 
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী। 

বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরিঃ  * 

গম্ভীর নির্ধোষে যথা ঘোষে ঘনপতি 

দুরে ! রঙ্গে গিরি-শুঙ্গে, কাননে, কন্দরে, 
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিল] অমনি ;- 

সহসা পুরিল দেশ ঘোর কোলাহলে । 

বৃ-মু-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী, 

১৬। কা্দুক- বনু; । ১৭। ফলক--ঢাল। ১৮। বঞচুক-_বর্শ, সাজোয়া। 

২২। শ্রবণ--কর্ণ। বিদরি--বিদীর্ণ করিয়া । ২৪। কন্দর---পর্বাত-গহ্যর় | 
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সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে, 

মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে 

আনন্দে। চড়িল! ঘোড়া এক শত চেড়ী। 

 অশ্ব-পার্থে কোষে অসি বাজিল ঝণবণি। 

নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; ছুলিল কৌতুকে 

পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তৃণীরের সাথে। 

হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা 

মুণাল। হেযিল অশ্ব মগন হরষে, 

দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি 

বক্ষে, বিরুপাক্ষ স্থখে নাদেন যেমতি ! 

বাজিল সমর-বাছ্য ; চমকিল! দিবে 

অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে। 

রোষে লাজতয় ত্যাজ, মাজে তেজন্বিনী 

প্রমীলা । কিরীট-ছট। কবরী-উপরি, 

হায় রে, শোভিল যথ। কাদদ্বিনা-শিরে 

ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অগ্জীনের রেখা, 
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরপ্িক 

শশিকল!! উচ্চ কুচ আবরি কবচে 

সুলোচনা, কটিদেশে যতনে তটিলা 

বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে | 

নিষঙ্গের সঙ্ে পৃষ্ঠে ফলক ছুলিল, 
রবির পরিাধ হেন ধীধিয়া নয়নে ! 

ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত(ল 

যথ| রস্তা বন-আভা ! ) হৈমময় কোষে 

শোভে খরসান অসি? দীর্ঘ শুল করে ; 
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !-_ 

সাজিল। দানব-বালা। হৈমবতী যথা 

২। অপিন্দ_বারাদা। ৫। ঈর্বক-_পির্বৌতূষণ | ১১। দিবে ব্র্সে। 

২১। নিষঙ্গ__তৃগ। ২৩। বর্তল_গোল। ২৫। খরসাদ-_তীক্ষ। 
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নাশিতে মহিষাস্বরে ঘোরতর রণে, 
কিম্বা শুস্ত নিশুস্ত, উন্মদ বীর-মদে । 
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িল৷ সতীরে 

অশ্বারূঢা। চেড়ীবৃদ্দ। চড়িলা! সুন্দরী 
বড়ব! নামেতে বামী-_বাড়বাগ্রি-শিখা ! 

গভীরে অন্বরে যথ। নাদে কাদগ্ধিনী, 

উচৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিল সম্ভাষি 

সধীবৃন্দে ; “লঙ্কাপুরে, শুন লো! দানবি, 

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বদ্দী-সম এবে 
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা 

প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে 1 

যাইব তাহার পাশে; পশিব নগরে 

বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে 

রঘুত্রেষ্ঠে +_এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ; 

নতুবা মরিব রপে-_-য। থাকে কপালে ! 

দানব-কুল-সম্ভর1! আমরা, দানবি + 

দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 

দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে ! 

অধরে ধরি লো! মধু$ গরল লোচনে 

আমর! ) নাহি কি বল এ ভুজ-ম্বণালে ? 

চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণ।। 

দেখিব যে রূপ দেখি স্ুর্পণথা পিসী 

মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটা-বনে ; 

দেখিব লক্ষ্মণ শুরে ; নাগ-পাশ দয়া 

কাধি লব বিভীষণে-_-রক্ষঃ-কুলাঙ্ারে ! 

দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথ! 

নলবন। তোমরা লে। বিদ্যৎ-আকৃতি, 
টিরি্নি লরি 55৮ 8237 

৫। বামী__অস্বসী | বড়বা শব্ষেরও এ অর্থ। কিন্তু এ স্থলে প্রর্থীলার বামীর নাম। 

বাড়বাগ্জিশিখাসদৃশ তেজন্থিনী | ৬। কাদঘ্িনী- মেঘমালা । 

১৮। দিষত-শোণিত-নদে ইত্যাি-রিপুকুল-রক্তস্থ& নদে | 
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বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !” 

নাদিল দানব-বাল। হুহঙ্কার রবে, 

মাতঙ্গিনীযুথ ষথা- মত্ত মধু-কালে! 
যথ! বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি 

দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে । 

টলিল কনক-লঙ্কা, গঞ্জিল জলধি ) 

ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে 7 
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পু্জ পারে 
আবরিতে অগ্নি-শিখা 1 অগ্নিশিখা-তেজে 

চলিল প্রমীল! দেবী বামা-বল-দলে। 

কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম ছুয়ারে 
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি 

ধবনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম ধমুঃ, 
্ত্বৃদ্দ! কাপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাপিল 
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রখী; তুরঙ্গমে 
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজ ; অবরোধে 

কুলবধূ; বিহঙ্গম কাপিল কুলায়ে 

পর্ব্ধত-গহবরে সিংহ) বন-হস্তী বনে? 

ডুবিল অতল জলে জলচর যত! 
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন, 

রোষে অগ্রসরি শুর গরজি কহিলা 7 
«কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে 1 

জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি 

থরথরি রক্ষোনাথ কাপে সিংহাসনে ! 

আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি, 
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, 
শত শত বীর আর-ুর্ধর্য সমরে। 

৪) বায়ু সখা _সথাকপ বাযু। 

১১। পশ্চিম ঘারে রামচন্র আপনি ছিলেন । “দাশররধি পশ্চিম ছয়ারে”_ প্রথম সর্গ। 

২০। ভীষগ-দর্শন--তরঙ্কর মু্তি। 
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কি রঙ্গে অলনা-বেশ ধরিলি দুর্্মতি 1 

জানি আম নিশাচর পরম-মায়াবী | 

কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাছু-বলে ;-- 
যথ। পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে ।” 

বৃযুণ্-মালিনী সথী ( উগ্রচণ্ডা ধনী!) 

কোদণ্ড টহ্কারি রোষে কহিল হুসঙ্কারে ;-_ 
“শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে, 
বর্ধর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী ! 

“নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে 
ইচ্ছায়? শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে? 
দিন্নু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি ! 

কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ 1 যা চলি, 

ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে, 
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে ! 

অরিন্দম ইন্দ্রজিং__ প্রমীলা সুন্দরী 
পত্বী তার ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে 
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পৃজিতে যুবতী ! 
কোন্ যোধ সাধ্য, মুঢ়, রোধিতে তাহারে ?” 

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি 

হুনু, অগ্রসরি শুর, দেখিলা সভয়ে 
বীরাঙ্গন! মাঝে রঙ্গে প্রমীল! দানবী। 

ক্ষণ-প্রভা-সম বিভ! থেলিছে কিরীটে ; 
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, সৌর-অংশু-রাশি, " 

মণি-আভা৷ সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি ! 

বিশ্ময় মানিয়া হনুঃ ভাবে মনে মনে /- 
“অলজ্ঘ্য সাগর লজ্বি, উতরিন্থু যবে 

লহ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে, 

প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ড] হাতে, মুণ্ডমালী । 

১৯) পাবনি--পবনপুজ । 

১২ 



১৪ মধুন্দন-গরস্থাবলী 

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি 

রাবণের প্রণয়িনী, দেখিম্নু তা সবে । 

রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ, 

( শশিকলা-সম রাপে ) ঘোর নিশা-কালে, 

দেখিন্ন সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে। 

দেখিম্নর অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা ) 

রঘু-কুল-কমলেরে 1-কিস্ত নাহি হেরি 

এ হেন রূপ-মাধুরী কতু এ ভুবনে ! 
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে 

প্রেম-পাশে বাধ! সদ! হেন সৌদামিনী ! 

এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন 

( প্রভঙ্জন স্বনে যথা ) কহিলা গম্ভীরে ; 

“বন্দীসম শিলাবন্ধে বিয়া সিন্ধুরে। 

হে সুন্দরি, প্রভূ মম, রবি-কুল-রবি, 

লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইল এ পুরে । 

রক্ষোরাজ বৈরী তার; তোমরা অবলা, 
কহ, কি লাগিয়৷ হেথা আইল! অকালে? 

নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনুমান আমি 

রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি। 

তব সাথে কি বিবাদ তার, স্থলোচনে ? 

কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি 

কি হেতু আইল! হেথা? কহ, জানাইব 

তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে ।” 

উত্তর করিলা সতী,-_হায় রে, সে বাণী 

ধ্বনিল হুনূর কানে বীণাবাণী যথা 

মধুমাখা !-_-“রঘুবর পতি-বৈরী মম; 
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি 

তার সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী, 

নিজ-তুজ-বলে তিনি ভূবন-বিজয়ী ; 
কি কাজ আমার যুঝি তার রিপু মহ? 

২১২৪১ 
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অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে; 

কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুত-ছট। 

রমে আখি, মরে নর, তাহার পরশে । 

লও সঙ্গে, শুর, তুমি ওই মোর দূতী। 

কি যাচঞা করি আমি রামের সমীপে 

বিবরিয়া কবে রাম! ; যাও ত্বরা করি ।” 

বৃ-যুণ্-মালিনী দৃতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী- 
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে 

নির্ভয়ে, চলিলা ঘথ৷ গরুত্মতী তরি, 

তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা, 

অকুল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী । 

আগে আগে চলে হন্ পথ দেখাইয়া । 

চমকিল। বীরবৃন্দ হেরিয়। বামারে, 

চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে 

হেরি অন্নি-শিখ! ঘরে ! হাসিল! ভামিনী 

মনে মনে । একদৃষ্টে চাহে বীর যত 

দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে । 

বাজিল নূপুর পায়ে, কাক্ধী কটি-দেশে। 

ভীমাকার শুল করে, চলে নিতপ্বিনী 

জরজরি মবর্ব জনে কটাক্ষের শরে 

তীক্ষতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া, 

চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতৃহলে ; 

ধকৃধকে রত্বাবলী কুচ-যুগমাঝে 

গীবর ! ছুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী, 

কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে ! 

নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী, 

আলো! করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি। 

কুমুদিনী-সথী, ঝলে বিমল সলিলে, 

৯। গরুতমতী-_যাহার পক্ষ আছে। তরির পক্ষে “পাল” । 

২৩--২৪। কুচযুগ মাঝে পীবর_-লীবর-_অর্থাৎ স্কুল কুচমুগ্ মাঝে । 
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কিন্বা উষ্ধা অংশুময়ী গিরিশূঙ্গ-মাঝে | 
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চুড়ামণি 

কর-পুটে শুর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে, 

পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত, 

রুদ্র-কুল-দমতেজঃ, ভৈরব মুরতি । 
দেব-দত্ত অন্ত্র-পুঞ্জ শোতে পিঠোপরি, 

রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুমুম-অগ্রলি- 

আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধৃপদানে ; 
সারি সারি চারি দিকে জলিছে দেউটা । 

বিশ্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে । 

কেহ বাখানেন খড়গ । চ্মাবর কেহ, 

স্ববর্ণমণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে 

রাঁবর প্রসাদে মেঘ? তৃণীর কেহ বা; 

কেহ বর্ম, তেজোরাশি! আপনি স্মৃতি 

ধরি ধন্নঃ-বরে করে কহিল! রাঘব । 

“বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিমু পিনাকে 

বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে ! 

কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে 1” 

সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি 

উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে, 
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরঘী, 

দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী + 

“চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে । 

নিশীথে কি উষ। আসি উতরিলা হেথ। ? 

বিস্ময়ে চাহিল! সবে শিবির বাহিরে । 
টিনটিন 82828 

১। গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ বীরদলের মধ্যে উষা-সদৃ্ী। 

৭1 রঞ্জনরাগে-_রক্তচদদনের রক্তিমায়। রাম দেবাম্্রসকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়! পুজ 

করিয়াছেন। ১৬। পিদাক-_-শিবধছঃ | 

২৪। নিঙগীখে কি উষ! ইত্যাদি_ প্রমীলার দুতী উধাসদৃপী তেজহিনী। বিভীষণ দুতীবে 

চিনিতে না পারিয়া। দিজাা করিলেন_অর্্ধ রাজে কি উধা আইলেদ ? 



২৯৫--৩২৪ মেঘনাদবধ কাব্য £ তৃতীয় সর্গ ৯৩ 

“ভৈরবীরূপিণী বামা,” কহিলা নৃমণি, 
“দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয় | 

মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ; 

কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি; 

এ কুহক তব কাছে অবিদিত নছে। 

শুভক্ষণে, রক্ষোবর পাইন্থু তোমারে 
আমি! তোম৷ বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে 

এ ছুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তবি-কালে? 

রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে 1” 
হেন কালে হনূ সহ উততরিলা দৃতী 

শিবিরে ৷ প্রণমি বাম। কৃতাঞ্জলি-পুটে, 

( ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে ! ) 

কহিলা ; “প্রণমি আমি রাঘবের পদে, 

আর যত গুরুজনে 7 নব-মুণ্ডমালিনী 

নাম মম; দৈত্যবালা! প্রমীলা! সুন্দরী, 
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, 

তার দাসী।” আশীষিয়াঃ বীর দাশরথি 

সুধিলা ) “কি হেতু, দৃতি, গতি হেথা তব? 
বিশেষিয়া৷ কহ মোরে, কি কাজে তুষিব 

তোমার ভত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।” 

উত্তরিল। ভীমা-রূগী ) “বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি, 
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তার সাথে? 

নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী 

্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পুজিতে পতিরে। 

বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভূজ-বলে ; 

রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে, 

বীরেন্দ্র । রমণী শত মোর; যাহে চাহ, 

যুঝিবে সে একাকিনী। ধন্ুর্বাণ ধর, 

ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম অসি, 

কিছ্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত ! 
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যথারুচি কর, দেব) বিলম্ব না সহে। 

তব অনুরোধে সতী রোধে সহী-দলে, 

চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, 
মাতে যবে তয়ঙ্করী-_হেরি মৃগ-পালে ।” 

এতেক কহিয়! রাম! শিরঃ নোমাইলা, 
প্রফুল্ল কুহ্ম যথা ( শিশিরমণ্ডিত ) 

বন্দে নোমাইয়া। শিরঃ মন্দ সম[রণে ! 
উত্তরিলা রঘুপতি; “শুন, স্থকেশিনি, 
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে । 
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে 
কূলবাল ; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে 

বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে? 
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশস্ক হৃদয়ে । 

জনম রামের, রামা, রঘৃরাজ-কুলে 

বীরেশ্বর ; বীরপত্রী, হে স্বনেত্রা দুতি, 
তব ভরত্রী, বীরাজন! সথী তার যত। 
কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, 

তার পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা-_ 

বিন। রণে পরিহার মাগি তার কাছে! 

ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী ! 

ভিখারী রাঘব, দৃতি, বিদিত জগতে ; 

বন-বাসী, ধন-হথীন বিধি-বিড়ম্বনে ; 

কি প্রসাদ, স্ববদনে, (সাজে যা! তোমারে ) 

দিব আজি? স্খে থাক, আশীর্বাদ করি 1” 

এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ) 
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে, 

শিট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে ।” 

৪। ভয়ঙ্করী-_চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ । 

১৪--১৫। রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর-দিলীপপুজ রদ দিহিজ্বয়ী ছিলেন। আমি 

বীরকুলোদ্বব, অতএব সর্ধ্বজই আমাকর্তৃক বীরবীর্ধ্য সম্মানিত হইয়া! থাকে । 
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প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দুতী। 
হাসিয়া কহিল মিত্র বিভীষণ «দেখ, 
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া, 
রঘুপতি | দেখ, দেব, অপূর্বব কৌতুক। 
ন! জানি এ বামা-দলে কে আটে সমরে, 
ভীমারগী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি-__ 
রক্তবীজ-কৃল-অরি 1” কহিল রাঘব ; 

* “দুতীর আকৃতি দেখি ডরিহু হৃদয়ে, * 
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিহ্থু' তখনি ! 
মুঢ় যে খাটায়, থে, হেন বাঘিনীরে ! 
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুক্র-বধু 1” 

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে, 
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিল! সম্মুখে 

রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নরম আকাশে, 
সৃবণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি 
কোদগু-ঘর্থর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি, 
হুহুস্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনৃঝনি | 

সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা, 
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী ! 

উড়িছে পতাকা-_রত্ব-সঙ্কলিত-আভ1; 
মন্দগতি আস্কম্দিতে নাচে বাজী-রাজী ) 

বোলিছে ঘুজ্ব,রাবলী ঘুন্ধু ঘুহ্ব বোলে। 
গিরি-চুড়াকৃতি ঠাট দাড়ায় ছু-পাশে 

অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে ! 

উপত্যকা-পথে যথ মাতঙ্গিনী-যুথ, 
গরজে পুরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি। 

সর্ধ্ব-আগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী, 
কষ্ণ-হয়ারাঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে 

১৫। সুবণি বারিঘ-পুঞ্ধে- মেঘসমূহকে নুবণবর্ণাম্বিত করিয়া। 

২১। আসক্কন্দিতে-_একপ্রকার অশ্ব-গতি অথবা নৃত্য । 

বি 

৭& 
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হৈমময় ; তার পাছে চলে বাগ্ভকরী, 
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে তূতলে 
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদক্গ, মন্দিরা- 

আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিকণে ! 
তার পাছে শুল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা ! 
পরাক্রমে ভীম! বামা। খেলিছে চৌদিকে 
রতন-সন্তবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-দম। 

অস্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি 

ধরিয়া কুম্ম-ধনৃঃ, মুহমহ হানি 
অব্যর্থ কুম্ম-শরে ! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা 
মহিষ-মদ্দিনী দুর্গা; এরাবতে শচী 
ইন্দ্রাণী; খগেন্দরে রম! উপেন্দ্র-রমণী, 
শোতে বীরধ্যব্তী সতী বড়বার পিঠে 
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ) 

ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি, 
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা 

শিক্গিনী; হৃষ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি; 
আশ্ফালিল! শূলে কেহ) হাসিল! কেহ বা 
অট্টহাসে টিটকা'রি ; কেহ বা নাদিললা। 
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, 

বীর-মদে, কাম-মদে উম্মাদ ভৈরবী ! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিল! রাঘব । 

“কি আশ্টর্ধ্য, নৈকষেয়? কু নাহি দেখি, 

কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে ! 
নিশার স্বপন আজি দ্েখিনু কি জাগি? 

৫। শুলপাণি বীরাঙ্গদা--যে লকল বীরাঙ্গনার হপ্তে দুল অস্ত্র আছে । 
এ । প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাং কামমদে যৃধধ 

| রর 
১৩। ধগেক্জ-_পক্ষিরাঙ্জ অর্ধাং গরুড়। রমা-লক্ষমা। উপেন্্রবিষি। 
১৮। উলঙ্দিলা অসি-_-অসি নিফ্ষৌধিত করিল-_অর্ধাং জলির খাপ খুজিল। 
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সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্বোত্তম | 

না পারি বুঝিতে কিছু ) চঞ্চল হইহ্ 
এ প্রপঞ্চ দেখি, সথে, বঞ্চো৷ না৷ আমারে । 

চিত্ররথ-রঘী-মুখে শুনিন্থ বারতা, 
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ; 

পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি 

লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলন! 1” 

উত্তরিল1 বিভীষণ ) “নিশার হ্বপন 

নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিন্ন তোমারে । 
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 

স্বরারি, তনয়! তার প্রমিলা সুন্দরী । 

মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার, 
মহাশক্তি-সম তেজে ! কার সাধ্য আটে 
বিক্রমে এ দানবীরে 1 দস্তোলী-নিক্ষেপী 
সহত্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে 

সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্্র, রাখে পদতলে 

বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে ! 

জগতের রক্ষা-হেতু গড়িল৷ বিধাতা 

এ নিগড়ে, যাহে বাধা মেঘনাদ বলী-__ 

মদ-কল কাল হস্ভী! যথা বার-ধার। 

নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে, 

নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে 

এ কালাম ! যমুনার স্ুবাসিত জলে * 

ডুবি থাকে কাল ফণী, ছুরস্ত দংশক ! 

৩। প্রপঞ্চ-_বিষ্তার, বিবরণ। 

১৫। বর্ধ্যক্ষ---.পসিংহ । 

১৭। দিগন্বরী ধধা! দিগণ্রে__কালী যেরাপ শিবকে পদতলে রাখিয়াছেন, প্রশ্মীলা 

আপন পতিকেও সেইরূপ বলীভূত করিয়া রাখিয়াছে। 

*৩-.২৪। যম্ৃনার নুবাসিত জলে ইত্যাদি-_বমুনার সুগন্ধ অলম্বরপ প্রমীলার 

প্রেমসাপরে কাল ফদীম্বরূপ ইঞ্জদ্িং নগ্ন হইয়া রহিয়াছে । | 

১৩ 
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: সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা, 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে 1” 

কহিলেন রঘুপতি; “মত্য যা কহিলে, 
মিত্রবর, রধীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রঘী। 

না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে | 
দেখিয়াছি ভূগুরামে, ভূগুমান্ গিরি- 

সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে 

তব ভ্রাতৃপুক্র, মিত্র, ধরুর্র্বাণ ধরে ! 

এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি? 

সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ? 

কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া। 

উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে 

হলাহল সহ সিদ্ধু! নীলকণ্ঠ যথা | 

(নিস্তারিণী-মনোহর ) নিস্তারিলে ভবে, 

নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত | 

ভেবে দেখ মনে শুর, কাল সর্প তেজে 

তবাগ্রজ, বিষ-দস্ত তার মহাবলী 

ইন্দ্রজিং। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে 

এ দৃস্তে, সফল তবে মনোরথ হবে। 

নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া 

এ কনক লক্কাপুরে, কহিন তোমারে 1 

কহিঙগা সৌমিত্রি শুর শিরঃ নোমাইয়। 

ভ্রাতৃপদে ; “কেন আর ডরিব রাক্ষষে, 

রঘুপতি 1? ৃরনাথ সহায় যাহার, 

কি ভয় তাহার, প্রভূ, এ ভব-মগুলে ! 

অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে 

রাবণি। অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে? 

5 তক হাহ বিপদ্দাগরে মগ, তাহাতে আবার সেই সাগরে হলা 

ছলিতে আস্ত করিল, অর্ধাং আমার বিপদ্ বাড়িয়া কঠিল। 

১৬_:১৭| কাল সর্প তেজে ইতাদি-তোমার অগ্রজ রাবণ তেজোগুণে কালসর্পস 
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অধন্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি; 
তার পাপে হত-বল হবে রণ-তুমে 
মেঘনাদ; মরে পুক্র জনকের পাপে। 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে 

কালি, কহিলেন চিত্ররথ মুর-রধী। 
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে 1” 

উত্তরিলা বিভীষণ ; “সত্য যা কহিলে, 

হে বীর-কুপ্তর ! যথ৷ ধন্্ম জয় তথা। 

নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি ! 

মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি 

মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে । 
মহাবীর্যযবতী এই প্রমীলা দানবী; 

বৃ-মুগ-মালিনী, যথ নৃ-মুণ্-মালিনী, 

রণ-প্রিয়া ! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, 
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত 

উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে, 

আসি আক্রমিবে ভীম! কোথায় কাহারে । 

নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে 1” 

কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ; 
“কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে, 

দুয়ারে ছুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ; 

কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লাস্ত সবে 

বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে-- 

কি করে অঙদ ; কোথা নীল মহাবলী ; 
“কোথা বা নুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে 

আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে !” 
“যে আজ্ঞা,” বলিয়া শুর বাহিরিল! লয়ে 
উন্মিলা-বিলাসী শুরে ৷ স্বুরপতি-সহ 
তারক-স্ৃদন যেন শো ভিলা দুজনে, 

পনের 

১৩১ দ্বিতীয় নৃ-সুগ-মালিনী- চণ্ডী । ২৯। তারকতদন__কার্িকের ॥ 
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কি ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু মবধানিধি ।-- 

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী 
প্রমীলা । বাজিল শিল্পা, বাজিল ছুম্দুভি 

ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস, 
গ্রলয়ের মেধ কিম্বা করিযুথ যথা ! 

রোষে বিভূপাক্ষ রক্ষঃ প্রচ্ষেড়ন করে; 

তালজজ্ঘা-_তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী, 
ভীমমূত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী। 
নাদে গজ) রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে 
ঢুরস্ত কৌন্তিক-কুল কুস্তে আ্ফালিল; 
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে। 
অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে, 

যথা যবে তৃকল্পনে, ঘোর বজ্ঞনাদে, 
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-জ্রোতোরাশি 

নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা! উঠিল কীপিয়া।-_ 
উচচৈঃশ্বরে কহে চণ্ডা হৃ-মুণ্-মালিনী ; 

“কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ জাধারে? 

নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধুঃ 

খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।” অমনি ছুয়ারী 

টানিল হুড়ুক ধরি হড় হড় হড়ে ! 

বন্্রশব্দে খুলে দ্বার । পশিলা! নুন্দরী 

আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 

যথ] অগ্নি-শিখ! দেখি পতঙ্গ-আবলী 

ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া 
পৌর জন; কুলবধু দিলা! ছুলাহুলি, 
বরষি কুনুমাসারে ? যন্ত্রধ্বনি করি 
আনন্দে বন্দিল বন্দী । চলিল! অনা 

১। দ্বিষাষ্পতি-_নু্্য । ইন্দ্ব_চন্তর। ৬। রোষে--রোষ করিয়া উঠিল। 

১০। কৌস্তিক__কুন্তধারী যোধদল। কুস্ব__একব্তীকার শূল। 

৯১। মারাচ-_লৌহময় বাণবিশেষ। ২১। সুদরী-_পরমীলা। 
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আগ্নেয় তরঙ্গ ষথ! নিবিড় কাননে । 
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মূরজ, মন্দিরা 
বাগ্করী বিদ্ভাধরী ; হেষি আস্বন্দিল 

হয়-বৃম্দ ; ঝন্ঝনিল কৃপাণ পিধানে। 

জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি। 

খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী, 
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিল। 

প্রমীলার বীরপণ। ৷ কত ক্ষণে বামা 

উতরিলা প্রেমানন্দে পততির ম্বিরে-_ 

মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে! 

অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিল! কৌতুকে ;- 
“রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি, 
আইল! কৈলাস-ধামে 1? যদি আজ্ঞা কর, 

পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি 

তোমার, চাম়ুণ্ডে 1” হাসি, কহিল ললনা ; 
“ও পদ-প্রসাদে; নাথ, ভব-বিজয়িনী 

দাসী ; কিন্ত মনমথে না পারি জিনিতে। 

অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে 

( ছুরূহ ) ডরাই সদা; তেই সে আইন্ু, 

নিত্য নিত্য মন যারে চাছে, তার কাছে! 
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।” 

এতেক কহিয়। সতী, প্রবেশি মন্দিরে, 
ত্যজিল! বীর-ভৃষণে ; পরিল। ছুকুলে | 

রতনময় আচল, আটিয়া কাচলি 

গীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখল! । 

৪ কৃপাণ--তরবারি । পিধানে--কোষে, খাপে। 

১০। মণিহারা কমী ইত্যাদি--যেমন মাঁণহারা কলী মণি পাইলে সন্ধঃ হয়ঃ সেইরূপ 

প্রমীলাও পতিসম্গাগমে পরম পরিতুষ্ঠ হইলেন । | 
১৮--১৯। বিরহ-অনলে ( ছুরহ )- ছুরাহ বিরহানলে । 

২৫। লীদ-সনী__হ্থুলপয়োধরা। শ্রোণিদেশে-_নিতদ্ষে। 
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ছুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী 
উরসে; জলিল ভালে তারা-গাথা সি'থি 
অলকে মণির আতা! কুল শ্রবণে। 
পরি নানা আভরণ সাজিল রাপমী । 

তাদিলা আনন্দ-নীরে রক্ষ*-চূড়া-মণি 

মেঘনাদ স্বর্ণাসনে বিল দম্পতি 

গাইল গায়ক-দল ; নাচিল্গ নর্তকী ; 
বিদ্ভাধর বিদ্ভাধরী ত্রিদশ-আলয়ে 
যথা; ভুলি নিজ ছুঃখ, পিঞঁর-মাঝারে, 
গায় পাথী; উলিল উৎস কলকলে, 

সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অন্থু-রাশি।- 

বহিল বাসস্তানিল মধুর সুত্বনে, 

যথা যবে খতুরাজ, বনস্থলী সহ, 

বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে । 

হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী 
চলিল1 উত্তর-দ্বারে; স্থৃগ্রীব মুমতি 

জাগেন আপনি তথ! বীর-দল সাথে, 

বিদ্ধ্-শৃঙ্গ-বৃদ্দ যথা-_অটল সংগ্রামে ! 
পূরব ছুয়ারে নীল, ভৈরব মুরতি ; 

বৃথা নিদ্রা-দেবী তথা সাধিছেন তারে । 

দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অজদ, 

ক্ষুধাতুর হরি যথা৷ আহার-সন্ধানে, 

(কিম্বা নন্দী শৃূল-পাণি কৈলাস-শিখরে 
৬৮ শত শত অগ্নি-রাশি জলিছে চৌদিকে 

ধূম-শৃম্য মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে। 
চারি দ্বারে বীর-ব্যুহ জাগে; যথা যবে 

৯_১০। ভুলি নিজ ছু:খ ইত্যাদি-_গায়ক দল একসপ নুমধুর স্বরে দত আর করিল 

যে, পিপ্য়াবন্ধ পক্ষিসকলও স্ব স্ব ছুঃখ অর্থাং তাহারা যে পিষবযন্বয়প কাঁরাবন্ধ। এই বিষম ছুঃখ 

বিস্মৃত হইয়! গতরঙ্গে মণ হইলে। ২২| হরি--সিংহ। 4 
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বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শহ্য-কুল বাড়ে 

দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে, 

তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে, 
খেদাইয়! মুগযুথে, ভীষণ মহিষে, 

আর তৃণজীবী জীবে । জাগে বীরব্যুহ, 
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। 

হাষ্টমতি ছুই জন চলিলা ফিরিয়া 
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি। 

হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি 
বিজয়ারে, “লঙ্ক৷ পানে দেখ লো চাহিয়া, 
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে 

প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গন]। 

স্ববর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে ! 
সবিশ্ময়ে দেখ ওই ছ্াড়ায়ে নৃমণি 

রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি 
বীর যত | হেন রূপ কার নর-লোকে ? 

সাজিম্ব এ বেশে আমি নাশিতে দানবে 

সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি ! 

শিপ্রিনী আকষি রোষে টঙ্কারিছে বামা 

হুক্কারে। বিকট ঠাট কাপিছে চৌদিকে ! 
দেখ লে৷ নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে । 

তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে 
গৌরাঙী, হায় রে মরি, তরঙগ-হিল্লোলে 

কনক-কমল যেন মানস-সরসে 1” 

উত্তরে বিজয়া সী; “সত্য যা কহিলে, 
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে ? 

জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নম্দিনী 

প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে, 

৫ |. ভৃপজীবী জীবে_ যে জীব-সমূহ তৃণাহারে জীবন ধারপ করে। 

১০৩ 
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কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি? 

« একাকী জগত-জয়ী ইন্্রজিত ভেজে 14 
তা! দহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল 

বায়ু-সথী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ! 

কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি? 

কেমনে লক্ষণ শূর নাশিবে রাক্ষমে 1: 
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিল! শঙ্করী; 

“মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীল! রূপসী, 

বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি। 

রবিচ্ছবি-করম্পর্শে উজ্জল যে মণি 
আতা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে 

তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে। 

অবশ্য লক্ষ্মণ শুর নাণিবে সংগ্রামে 
মেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা 

এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ? 
মথী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা ।” 

এতেক কহিয়৷ সতী পশিল! মন্দিরে । 

মুদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ; 
লভিল কৈলাস-বাসী কুস্ুম-শয়নে 
বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা, 
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে। 

ইতি প্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমে| নাম 

তৃতীয়; সর্গ;। 

৫ 

২০। দীপি--উদ্ছল হইয়া। ২১1. জখধাম-_বৈলাসপুরী। 



চতুর্থ সর্গ 
নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাশুজে, 

বালীকি ! হে ভারতের শিরংচুড়ামণি, 

তব অন্নুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 

দীন যথা! যায় দূর তীর্থ-দরশনে ! 
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি, 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, 

এদমনিয়৷ ভব-দম হুরস্ত শমনে-- 

অমর! শ্রীভর্তৃহরি ; শ্রী ভবভৃতি 
প্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র ষিনি 
ভারতীর, কালিদাস-_মুমধুর-ভাষী : 

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি 

মনোহর ; কীঘ্তিবাস, কীন্তিবাস কবি, 

১। কবিগুরূ--কবিকুলপ্রধান, বান্মীকি । 

৩৪ । তব অ্গামী দাস ইত্যার্দি-যেমন কোন দরিদ্র জন্দ ফোন প্রতাপশালী 

রাজার সমতিব্যাহারে দুর তীর্ঘ (যে তীর্থস্থলে দে একাকী গমনে অক্ষম ) দর্শন করিতে 

যায়) তেমনি আমিও যশোমদ্দিরগ্বরাপ তীর্ে তোমার অন্থুসরণ করিতেছি । 

৫--৮। তব পদ-চিষ্ছ ধ্যান করি ইত্যাদি-_ছে কবিগুরু, তোমার পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাং 

নিরীক্ষণ করিয়া! কত যাত্রী, এ ভবমগুলকে যিনি সর্ধবদা দমন করেন, এমন যে ষমরাজ, 

তাহাকে দমন করিয় অর্থাং অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ কার্রয়াছে। অর্থাৎ অনেক 

কৰি রামায়ণ অবলম্বন করিয়! বহুবিধ কাব্যরচনায় চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন । 

৮। ভর্ভৃহরি-_ভগ্রিকাব্যের গ্রন্থকার । তবভূতি__বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা । 

৯১০ ভারতে খ্যাত ইত্যাদি--রঘুবংশ-রচরিত। কালিদাস, ধিনি ভৃতারতে ভারতীর 

অর্থাং সরস্বতীর বরপুজ্র বলিয়া! বিখ্যাত 

১১। বুরারি- শ্রী । বুরলী-__বংগী । দ্বিতীয় মুরারি--অনর্থরাধব কাব্যের গ্রন্থকার | 

ুারি-মুরলী-ধ্বনি- “সদৃশ মুরারি মনোহর- পীরের বংলধ্বনিশ্বরপ ধুারির রচনা মনোহর । 

১২। কী্িবাস_-ধাহাতে কীর্তি সর্বদা বসতি করে অর্থাং রি পরম যশস্বী। 

কীঘ্ভিবাস-_কবি কীতিবাস, ধিনি ভাষা-রামায়ণ রচন| করেন । 

১৪ 
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এ বঙ্গের অলঙ্কার !__হে পিতঃ, কেমনে, 

কবিতা-রমের সরে রাজহংস-কুলে 

মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ! 
গাথিব নৃতন মালা, তাল মঘতনে 
তব কাব্যোষ্ঠানে ফুল; ইচ্ছা মাজাইতে 
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব 
(দীন আমি!) রতুরাজী, তুমি নাহি দিলে, 

রত্বাকর ? কৃপা, প্রভূ, কর অকিঞ্চনে ।-_ 

 ভাসিছে কমক-লঙ্কা৷ আনন্দের নীরে, 

নৃবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা 

রত্ুহারা। ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ; 

নাচিছে নর্তকী-বৃন্দ, গাইছে স্বৃতানে 

গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী, 
খল খল খল হানি মধুর অধরে ! 

কেহ বা স্বরতে রত, কেহ শীধু-পানে। 

দ্বারে দ্বারে ধোলে মালা গাথা ফল-ফুলে; 

গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি; 

জনজোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে, 

যথা মছোত্সবে, যবে মাতে পুরবাসী। 

রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে-_ 

মৌরভে পুরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি 
_.. নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা ছুয়ারে ছুয়ারে, 

তি হে পিতঃ, কেমনে ইত্যাদি__হে কবিগুরু, যদি তুমি আমাকে না শিখাও, 
তাহা হইলে মহীকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকায়ে কবিতানরোবরে কেলি করি। 

৯। ভাঁসিছে ইত্যাদি--বীরবয় ইন্্রজিং এবং প্রমীল| নুঙ্দরীর সমাগমে লক্কাপুরবাসী 

অনসমুহ আমন্দে মগ হইয়াছে । 

১০। স্ুবর্ণধীপ-মালিনী-_্ুবণবীপাবলী যাহার মালাধয়প হইয়া হ্লিতেছে। 

১৩। কেলিছে--কেলি করিতেছে । 

১৫। জুতে__কামকীড়ায়। পীধু-মস্।  ১৭। বাতায়ম-_গবাক্ষ, জানালা। 
১৯। বখ] মহোতসবে ইত্যাদি-_যেরপ, কোন পুরে পুরযাসী জনগণ মহোত্ষবে মত 

হইলে, হইয়া থাকে। 



৩৫--৫৭ মেঘনাদবধ কাব্য £ চতুর্থ সর্গ ১৭ 

কেহ নাহি সাধে তারে পশিতে আলয়ে, 

বিরাম-বর প্রার্থনে !_“মারিবে বীরেন্দ্র 

ইন্দ্রজিত কালি রামে ; মারিবে লক্ষণে ; 
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ 
বৈরী-দলে সিহ্কু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া 

বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়। টাদেরে 

রাহ; জগতের আখি জুড়াবে দেখিয়। 

পুনঃ সে স্থুধাংশু-ধনে 7” আশা, মায়াবিনী, 

পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে, 

গাইছে গো৷ এই গীত আজি রক্ষঃপুরে__ 

কেন ন। ভাসিবে রক্ষঃ আহলাদ-সলিলে 1? / 

/একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে, 

কাদেন রাঘব-বাঞ্ন। আধার কুটারে 

নীরবে ! ছুরস্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া, 

ফেরে দুরে মন্ত সবে উৎসব-কৌতুকে_ 
হীন-প্রাণ। হরিণীরে রাখিয়। বাঘিনী 

নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে ! 

মলিন-বদন| দেবী, হায় রে, যেমতি 

খনির তিমির-গর্ভে ( না পারে পশিতে 

সৌর-কর-রাশি যথা ) স্র্ধ্যকাস্ত মণি, 

কিম্বা বিদ্বাধরা রমা অন্থুরাশি-তলে ! 

স্বনিছে পবন, দূরে রিয়া রহিয়া রব 

উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে 

৬--৭। রাহন্বপ রামের সৈল্ত চন্্ররূপ কনক-লক্কাকে ত্যাগ করিয়! দুরীতুত হইবে । 

৮। আশ মায়াবিনী ইত্যাদি_-পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে অর্থাৎ সর্বজে সকলেই এই 

কথ। কহিতেছে যে, ইঞ্জজিং রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে ইত্যাদি । 

১৩। রাঘব-বাঞ্ছ- সীতা দেবী । 

১৮--২১। হায় রে, যেমতি ইত্যাদি-_যে খনিগর্ভে পৌরকররাশি অর্থাৎ ্্্যকিরপগুজ 

প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে খমিগর্ভে স্ুধ্যকাস্ত মণি যেরূপ আতাহীন ইত্যাদি। রুদা--লক্ষমী। 

অন্থুরাশি--সাগর | 



১৮ মধুদুদন-রস্থাবলী ৫৮7৮৪ 

মর্মরিয়৷ পাতাকুল! বসেছে অরবে 
শাখে পাথী! রাশি রাশি কুস্বম পড়েছে 

তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, 

ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দুরে প্রবাহিণী, 
উচ্চ বীচি-রবে কাদি, চলিছে সাগরে, - 

কহিতে বারীশে যেন এ ছুঃখ-কাহিনী ! 

ন| পশে স্ধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে। 

ফোটে কি কমল কতু সমল দলিলে! 

তবুও উজ্জল বন ও অপূর্ব্ব রূপে ! 
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভামম়ী 

তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথ। 

সরম৷ নুম্দরী আসি বসিল! কীদিয়া 

সতীর চরণ-তলে, সরমা সুম্দরী__ 
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষমী রক্ষোবধূ-বেশে ! 

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি মুলোচনা 

কহিলা মধুর-্বরে ) “ছরস্ত চেড়ীরা, 
তোমারে ছাড়িয়া দেবি, ফিরিছে নগরে, 

মহোতসবে রত লবে আজি নিশা-কালে ; 
এই কথা শুনি আমি আইন্তু পুজিতে 
পা ছুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া 

মিন্দুর; করিলে আজ্া, সুদ্দর ললাটে 
দিব ফৌটা ।4 এয়ে! তুমি, তোমার কি সাজে 
এবেশ? নিঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি! 
কে ছেড়ে পদ্নের পর্ণ? কেমনে হরিল 
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি 1” 

কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত দিলা ফোটা 
সামস্তে) সিন্দুরবন্ু শোভিল ললাটে, 

৫ | বীচি-রব--তর্শব | .. ৬। এ ছঃখ-কাহিনী--সতীর ছুঃখবার্ত! 

৯) ও অপূর্ব রূপে সীতার অপূর্ব পে । . ২৭। লীমন্তে-্সিখিতে | 
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গোধুলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ব যথা! 
দিয়া ফোটা, পদ-ধুলি লইল৷ সরমা। 
“ক্ষম, লক্ষি, ছু'ইন্থ ও দেব-আকাজ্কিত 
তহ্থ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!» 

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী 
পদতলে । আহ। মরি, স্বর্ণ-দেউটা 

তুলসীর মুলে যেন জলিল, উজলি .. 
দশ দিশ! মৃছ্ স্বরে কহিল মৈথিলী ;- 

“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি | 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইন্ন দুরে 
আভরণ, যবে পাগী আমারে ধরিল 
বনাশ্রমে। ছড়াইন্থু পথে সে সকলে, 
চিহ-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা-_ 
এ কনক-লঙ্কাপুরে-_ধীর রঘুনাথে ! 
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো৷ জগতে, 
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?” 

কহিল! সরম1) “দেবি, শুনিয়াছে দাসী 
তব ্বয়ম্বর-কথা তব স্ধা-মুখে ) 

কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি। 
কহ এবে দয়! করি, কেমনে হরিল 

তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি 1? এই ভিক্ষা করি,_- 

দাসীর এ তৃষা তোষ স্ধা-বরিষণে ! 
দুরে ছৃষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে 

কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী । 

কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে 

এ চোর 1? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে 

প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?” 

যথা গোমুখীর মুখ হইতে মুশ্বনে 
১৩--১৪ । সেই সেতু--জলঙ্কার নিক্ষেপরূপ সেতু, অর্থাং আমার অলঙ্কারযকল পথে 

দেখিয়া প্রভু আমার তত্ব পাইয়াছেন। | 



১১৪. 

২৫। বৈতালিক-ত্বতিপাঠক। 

মধূন্দন-গ্রস্থাবলী ১১৩১৪ 

ঝরে পুত বারি-ধারা, কহিল৷ জানকী, 
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্তাষি 

সরমারে,-“হিতৈষিণী সীতার পরমা 
তুমি, সখি! 'পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া ।__ 

“ছিন্ধু মোরা, স্বলোচনে, গোদাবরী-তীরে, 
এ কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে 4 

বাধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিঘ্ব ঘোর বনে, 

নাম পঞ্চবটা, মর্তে্য নুর-বন-সম | 

সদা করিতেন সেবা লক্ষণ সমতি। 
দক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে, 

কিসের অভাব ভার? যোগাতেন আনি 

নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি। মৃগয়া 
করিতেন কড়ু প্রভূ; কস্ত জীবনাশে 

সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্ত্র বলী,_ 

দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ! 

“ভুলি পূর্বের সুখ । রাজার নন্দিনী, 

রঘুকুল-বধূ আমি? কিন্তু এ কাননে, 
পাইমু, রম! সই, পরম পিরীতি ! 
কুটারের চারি দিকে কত যে ফুটিত 

ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে? 

গঞ্চবটা-বন-চর মধু নিরবধি ! 

জাগাত প্রভাতে মোরে কৃহরি সৃদ্বরে 

পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি, 
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিখিনী সৃখিনী। 
নাচিত ছুয়ারে মোর ! নর্তক, নর্তকী, 

এ ঠোছার মম, রামা, আছে কি জগতে 
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অতিথি আদিত নিত্য করভ, করভী, 
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, ত্বর্ণ-অঙ্গ কেহ, 
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ ব৷ চিত্রিত, 

যথা বাসবের ধন্গুঃ ঘন-বর-শিরে ; 

অহিংসক জাব যত। সেবিতাম সবে, 

মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে, 

 মরুভূমে আোতম্বতী তৃষাতুরে যথা, 
আপনি স্ুজলবতী বারিদ-প্রসাদে ।_ 

সরসী আরদি মোর! তুলি কুবলয়ে, 
( অমূল রতন-সম ) পরিভীম কেশে ; 

সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু, 

বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে | 
হায়, সখি, আর কি লো৷ পাব প্রাণনাথে ? 

আর কি এ পোড়। জাখি এ ছার জনমে রী 

দেখিবে সে পা ছুখানি--আশার সরসে 

রাজীব ; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি, 

কি পাপে পাগী এ দাসী তোমার সমীপে ?” 

এতেক কহিয়। দেবী কাদিল নীরবে। 

কাদিল সরম। সতী তিতি অশ্র-নীরে । 

কত ক্ষণে চচ্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধু 
সরম। কহিল! সতী সীতার চরণে ;- 

“প্মুরিলে পুর্ধরবের কথা ব্যথা মনে যদি 
পাও, দেবি, থাক তবে ; কি কাজ ম্মরিয়া 1 

হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !” 

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা ( কাদম্বা যেমতি 

মধুন্যরা 1); “এ অভাগী, হায় লো হুভগে, 

যদি ন! কাদিবে তবে কে আর কীাদিবে 

১। করস--হস্তিশাবক । ৩। চিঞ্জিত--নামাবর্ণিত | 

১৫--১৬ ) আশার সরলে রাজীব-__আশারপ সরোবরের পরশ্বরূপ অর্থাং চিরবাঞ্ছনীয়। 

২৪। ইচ্ছি__ইচ্ছ! করি । ২৫ প্রিয়ন্বদা__মিষ্ভাষিলী। 
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এ জগতে 1 কহি, শুন পর্বের কাহিনী। 

বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-গীড়নে : 

কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, 

বারি-রাশি ছুই পাশে) তেমতি যে মনঃ 

ছুঃখিত, ছুঃখের কথা কহে সে অপরে। 

তেই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে। 
কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে ? 

“পঞ্চবটা-বনে মোর! গোদাবরী-তটে 

ছিহু সুখে । হায়, সখি, কেমনে বর্ি 
সে কাস্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে 

শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে 

সরসীর তীরে বমি, দেখিতাম কভু 
মৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি 

পদ্মবনে ) কভু সাধবী খষি-বংশ-বধু 

সৃহাসিনী আমিতেন দাসীর কুটারে, 

হ্ধাংশুর, অংশু যেন অন্ধকার ধামে ! 

অজিন (রঞ্রিত, আহা, কত শত রঙে!) 

পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে, 

সথী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কত বা 

কুরলিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 

গাইভাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি! 

নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ: 

তরু-সহ। চুদ্বিতাম, মঞ্জরিত যবে 

দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্তাষি 

নাতিনী বলিয়া সবে | গুঞ্জরিলে অলি, 

+নাতিনী-জামাই বলি বরিভাম তারে! 

২। প্লীবদ-ব্তা। ৭1 অররুপুরে-রাক্ষসপুরে ।  ১০। কান্তার-ূর্ঘম গধ 

১০১৪ | পৌর-কর-রাশি+বেশে ইত্যাদি--পল্ঘবনে সৌরকররাশি অর্থাৎ র্কির' 
সমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকন্ঠাসকল সৌরকরনের্শে পদ্ছবনে কেলি করিতেন 

১৭। অজিন--চরঘ। ূ 
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কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে 
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে 

'নৃতন গগন যেন, নব তারাবলী,' 
নব নিশাকাস্ত-কাত্তি! কভু ব৷ উঠিয়া 
পর্র্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি 

নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি 

বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে 

তুষিতেন প্রভূ মোরে, বরষি বচন- 
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে? 

শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাদ-নিবাসী 
ব্যোমকেশ, ব্বর্ণামনে বমি গৌরী-সনে, 
আগম, পুরাণ, বেদ; পঞ্চতন্ত্র কথা 
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে 7 
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, 

নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে, 

ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, 
সে সঙ্গীত 1”-_নীরবিলা আয়ত-লোচনা 

বিষাদে । কহিল। তবে সরম! সৃম্দরী 7 

“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, 

ঘুণ! জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি 

রাজ্য-নুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে ! 

কিন্ত ভেবে দেখি যদি+ ভয় হয় মনে। 

রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 

“তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে 

সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 

৬। ভ্রততী- লতা! ৷ ্ ১১। ব্যোমকেশ-_মহাদেব । 

১৭:১৮ । লাঙ্গ কি ইত্যাদি-ে দারুণ বিধাতঃ, লাথের সঙ্গীতন্বর়প বাক্যধ্বদি 

আর কি কখন আমার গ্রাবণকুহরে প্রবেশ করিবে না? | 
২৪-_-২৫। বনস্থলে তমোময়-__তমোময় বনস্থলে অর্থাৎ অন্ধকা রপুর্ণ ঝাননে টু 

১৪ : 



১১৪ মধুন্দন-গরস্থাব্লী ২২০--২৪৭ 

মলিন-বদন সবে ভার সমাগমে ! 

যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি 
কেন না হইবে সুখী সর্ধ জন তথা, 

জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী ! 
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে 

রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দামী, 

পিকবর-রব নব পল্পব-মাঝারে 

সর মধুর মাসে? কিন্ত নাহি শুনি 

হেন মধুমাথা কথা কত এ জগতে ! 

দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, ধার আতা 

মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি 

তব বাক্য-ব্ধা, দেবি, দেব সুধানিধি ! 

নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত্ত, 

শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনব তোমারে । 

এ সবার সাধ, সাধ্ব, মিটাঁও কহিয়া |” 

কহিল! রাঘব-প্রিয়া ; “এইরূপে, সথি। 

কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটা-বনে 
মুখে । ননদিনী তব, হুষটা সূর্পণখা, 
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে! 

শরমে, সরম! সই, মরি লো৷ ম্মরিলে 
তার কথা! ধিকৃ তারে! নারী-কুল-কালি। 

চাহিল মারিয়।৷ মোরে বরিতে বাধিনী 

রঘুবরে | ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী 
খেদাইল! দূরে তারে। আইল ধাইয়। 
রাক্ষম, তুমুল রণ বাজিল কাননে । 
মভয়ে শিমু আমি কুটার মাঝারে । 

কোদগ্ু-টংকারে, মখি, কত যে কীদিনু, 
কবকারে? মুদি আখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে 

১১। পিইছেদ--পাঁন করিতেছেন |, 
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ডাকিন্ু দেবভা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে ! 
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে । 

অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িম্ু ভূতলে। 

“কত ক্ষণ এ দশায় ছিন্ন যে, স্বজনি, 

নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে 

রঘুশ্রেষ্ঠ । মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি 

ত্বনে মন্দ সমীরণ কুস্ুম-কাননে 

বসন্তে ।) কহিল কাস্ত; “উঠ, প্রাণেশ্বরি, 

রখুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ- গৃহ- 

আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, 

হেমাঙ্গি 1 _সরমা সখি, আর কি শুনি 

সে মধুর ধ্বনি আমি 1”-_সহসা পড়িলা 

মুচ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরম! ! 

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া 

পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে 

স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে 

ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি 
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে ! 

কত ক্ষণে চেতন পাইলা সথলোচনা। 

কহিল! সরম! কাদি ; “ক্ষম দোষ মম, 

মৈথিলি। এ ক্লেশ আজি দিমু অকারণে, 

হায়, জ্ঞানহীন আমি 1” উত্তর করিল! 

মুছ ব্বরে স্কেশিনী রাঘব-বাসনা 7 

“কি দোষ তোমার, সখি 1 শুন মনঃ দিয়া, 

কহি পুনঃ পুর্র্-কথা। মারীচ কি ছলে 

( মরুভূমে মরীচিকাঃ ছলয়ে যেমতি !) 
থপ ৯০ _. পাপ 

রড 

১১। হেযোঙ্গি_ হে সুবর্ণাঙ্গি। 

১৪--১৭। যথ! ঘবে ঘোর বনে ইত্যাদি-_-পতিবিরহশোকত্বরূপ ব্যাধ অদৃশ্ঠভাবে 

মধুর ঈতগার়িনী পক্ষিশ্বরপ জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল । 

২৬। মনীচিক|__ মৃবগতৃফ।, সুর্ধ্যকিরণে জলত্রম | 



১১৬ মধুস্দন-্রস্থাবলী ২৭৪--২৯; 

ছলিল, শুনেছ তুমি নূর্পণখা-মুখে। 

হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে, 

মাগিহু কুরঙগে আমি! ধনুরর্বাগ ধরি, 

বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষণে 
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি 

গলাইল মায়া-মূগ, কানন উজলি, 

বারণারি-গতি নাথ ধাইলা। পশ্চাতে-- 

হারাম্ন নয়ন-তার! আমি অভাগিনী ! 

“সহসা শুনিম্ন, সখি, আর্তনাদ দুরে_ 

“কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে? 

মরি আমি! চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী | 

চমকি ধরিয়া হাত, করিছ্ু মিনতি ;_ 

“যাও বীর ; বায়ুগতি পশ এ কাননে 

দেখ, কে ডাকিছে তোমা 1 কীদিয়৷ উঠিল 

শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি-_ 

বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি 1 
কহিল! সৌমিত্রি ) “দেবি, কেমনে পালিব 

আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে 

এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী 
রাক্ষম ভরমিছে হেথা, কে পারে কহিতে! 

কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে 

রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে, 
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?- আবার শুনিম্থ 

আর্তনাদ; “মরি আমি! এ বিপত্বি-কালে, 

. কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি ? 
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি! 

২২। অবতংস--অলঙ্কার। এ 

২৩ ভূঙরাম-গরু বলে--যিনি পরশুয়ামকে শ্ববলে পরাজয় করিয়াছেন! 
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ছাড়ি লক্ষণের হাত, কহিহু কুক্ষণে ;-_ 

“মৃমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ; 
কে বলে ধরিয়াছিল। গর্ভে তিনি তোরে, 

নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িল! বিধাতা 
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী 

জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, ছর্্মতি ! 

রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি, 

দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে 

দুর বনে? ক্রোধ-ভরে» আরক্ত-নয়নে 

বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাধিয়া নিমিষে 

পৃষ্ঠে তৃণ, মোর পানে চাহিয়। কহিলা 
“মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নদ্দিনি, 

মাতৃ-সম! তেই সহি এ বৃথা গঞ্জন ! 

যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে । 

কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম) 
রী ১ 

(তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে । 

এতেক কহিয়া শূর পশিল৷ কাননে । 

«কত যে ভাবিন্ আমি বিয়া বিরলে, 

প্রিয়সথি, কহিব তা কি আর তোমারে ? 

বাড়িতে লাগিল বেলা; আহলাদে নিনাদি, 

কুরজ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, 

সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী 

আসি উতরিল সবে । তা সবার মাধে 

চমকি দেখিন্ু যোগী, বৈশ্বানর-সম 

তেজন্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমগ্ডলু করে, 

শিরে জট! । হায়, সখি, জানিতাম যদি 

সরত
ে 

১। কহিচ্ কুক্ষণে_ কেন না, আমি এক্সপ নানি না করিলে লক্ষ্মণ আমাকে কখনই 

ত্যাগ করিক্া! যাইতেন না, এবং আমারও এ ছুরবস্থা ঘটিত দা 

২৪ বৈশ্বানর_-অগ্ধি। ২৫ | কমগুলু-_যোগীদের পাজবিশেষ | 



১১৮ মধনদন-স্থাবলী ৩২৬-৩৫৩ 
ফুল-রাশি মাঝে ছুষ্ট কাল-সর্প-বেশে, 
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু 

তূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে 1 
“কহিল মায়াবী ; “ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ, 

( অন্নদা! এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত অতিথে । 

“আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি, 
কর-পুটে কহিমু, 'অজিনাসনে বসি, 
বিশ্রাম লতুন প্রভু তরু-মূলে ) অতি- 

ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি, 

সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল ছুর্মাতি__ 

(প্রতারিত রোষ আমি নারিম্থু বুঝিতে ) 
(ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিন্ব তোমারে + 

দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে । 
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি, 
জানকি1 রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে 
এ কলম্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ, 

কি গৌরবে অবহেল। কর ব্ক্ষ-শাপে? 
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি। 

ছুরস্ত রাক্ষদ এবে সীতাকান্ত-অরি-_ 

মোর শাপে ।- লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি, 

ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনন ভয়ে 

না বুঝে পা দিমু ফাদে; অমনি ধরিল 

হাসিয়া ভাম্ুর তব আমায় তখনি) 

“একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে 
ভ্রমিতেছিন্নু কাননে; দুর গুল্ম-পাশে 

চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনি 

ঘোর নাদ; ভয়াকৃল! দেখিঙ্থু চাহিয়া 

ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে! 

১। ফুপরাণি ইত্যাদি_্বগশিপ, করভ-করভীপএ সকল কুলস্বরপ। সদাব্রতফলাহ 

জন্ধদলের মধ্যে দাঁবণ কালসর্পবেশী। ১১। প্রতারিত রো _-রাগচ্ছল, অর্ধাং কিম রা 
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'রক্ষ, নাথ, বলি আমি পড়িম্ু চরণে। 

শরানলে শুর-শ্রেষ্ঠ তশ্মিল। শার্দ লে 
মুহূর্তে । যতনে তুলি বাচাইন্্র আমি 
বন-সুন্নরীরে, সখি । রক্ষঃ-কুল-পতি, 

সেই শার্দুলের রূপে, ধরিল আমারে ! 
কিস্ত কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি, 
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে। 

পুরিম্থ কানন আমি হাহাকার রবে । 
শুনিন্ু ক্রন্দন-ধ্বনি ; বনদেবী বুঝি 

দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাদিল] ! 

কিন্তু বৃথ! সে ক্রন্দন ! হুতাশন-তেজে 

গলে লৌহ ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে 7 
অশ্র-বিন্দু মানে কি লো৷ কঠিন যে হিয়া ? 
দুরে গেল জটাজুট ; কমগুলু দূরে!“  . 
রাজরঘী-বেশে মুঢ় আমায় তুলিল 
ব্বর্ণ-রথে । কহিল যে কত হুষ্টমতি, 

কভু রোষে গঞ্জি, কভু সুমধুর স্বরে, 

স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা ! 
“চালাইল রথ রঘী। কাল-সর্প-মুখে 

কাদে যথা ভেকী, আমি কীদিনু, সুভগে, 

বৃথা! ্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে, 
পুরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া 
অভাগীর আর্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে 

ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে, 

কে পায় শুনিতে যদি কৃহরে কপোতী ! 

১। গুনিন ক্রন্দন-ধ্বনি__আপনার ক্রদ্দনধবনির প্রতিধ্বনি শুণিয়া দেবী তাবিলেনঃ যেন 

বনদ্েবী ইত্যাদি । 

১১_-১২। হুতাশন-তেজে ইত্যাদি--যাহার কঠিন হাদয়, সে পরাক্রমে যেয়প শান্ত 

হয়, করুণ বাক্যে তাদৃশ হয় না। যেন অতি কঠিন বন্ত লৌহ আর্গিসংযোগে গলিয়া থাকে, 

জল তাহার কি করিতে পারে। 
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ফাফর হইয়া, সখি, খুলিঙ্ু সত্বরে 

কঙ্কণ, বলয়, হার, সি'ধি, কণ্ঠমালা, 
কুল, নূপুর, কার্ধী; ছড়াইন পথে ; 

তেই লো.এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু, 

আতরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে ।” 

নীরবিল! শশিমুখী। কহিল! সরমা।__ 

“এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি ) 
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা 

শ্রবণ-কৃছর আজি আমার !” স্ুত্বরে 

পুনঃ আরমিলা তবে ইন্দ্ু-নিভাননা ১ 
“শুনিতে লালস! যদি, শুন লো ললনে। 

বৈদেহীর দুঃখ-কথ! কে আর শুনিবে 1 

“আনদ্দে নিষাদ যথ! ধরি ফাদে পাথী 

যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি; 

হায় লো, সে পাধী যথ| কাদে ছটফটি 
তাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাদিমু, সুন্দরি ! 

“ছে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শবাবহ, 

( আরাধিস্নু মনে মনে ) এ দাসীর দশা 

ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চড়া-মণি। 
দেবর লক্ষণ মোর, ভূবন-বিজয়ী ! 
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি? দুত-পদে 
বরিন্নু তোমায় আমি, যাও ত্বর! করি 

যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি 
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে ! 
হে ভ্রমর মধুলোভী, ছাড়ি ফুল-কুলে 
গুঞ্র নিকুষ্গে, যথা রাঘবেন্ত্র বলী, 
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে 
মীতার*ছুঃখের "গীত, তুমি মধুসখা 

২৬। গুঞজয়__গুঞনধ্যনি করিয়া কছ। 
রর 
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কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !” 
এইরূপে বিলাপিশ্থ, কেহ ন৷ শুনিল। 

“চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়। দ্রেতে 

অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী, 

নানা দেশ । স্বনয়নে দেখেছ, সরমা, 

পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বণিয়া 1 

“কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিন্থু সম্মুখে 

ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাপিল 

/ বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে! 
দেখিম্নু, মিলিয় আখি, ভৈরব-মূরতি 

গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে 
কালমেঘ ! “চিনি তোরে, কহিল! গম্ভীরে 

বীর-বর, “চোর তুই, লঙ্কার রাবণ । 

কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, ছুর্মাতি ? 
কার ঘর আধারিলি, নিবাইয়া এবে 

প্রেম-দীপ 1 এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জান। 

অস্ত্রা-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি 

বধি তোরে তীক্ষ শরে! আয় মুঢ়মতি ! 
ধিকৃ তোরে রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর 

আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মগুলে ?' 

“এতেক কহিয়া, সখি, গজ্জিলা শুরেন্্ ! 
অচেতন হয়ে আমি পড়িস্ু স্যম্দনে ! 

“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিমু রয়েছি 
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী 

যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুছুঙ্কার-নাদে । 
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বণিতে 

সেরণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন ! 

সাধিহ্ব দেবতা-কূলে, কীদিয়া কাদিয়া, 

৪। অভ্রভে্দী-_মেঘম্পর্শাঁ, উচ্চতম । 

১। অস্থিরে--অহ্থির ভাবে । ২২। স্তলম- রধ। 

১৬ 

১২১ 

৬। পুষ্পক-রাবণের রখ। 
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সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে, 

অরি মোর) উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে 

দাসীর ! উঠিন্ব ভাবি পশিব বিপিনে, 
পলাইব দুর দেশে। হায় লো, পড়িনু। 
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে 

আরাধিম্ত্র বস্ধারে-__'এ বিজন দেশে, 
মা আমার, হয়ে ছিধা, তব বক্ষম্থলে 

লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহি 

ছুঃখিনী মেয়ের জালা? এস শীঘ্র করি! 

ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি 

“তদ্বর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে, * 
পুতি যথ! রত্ব-রাশি রাখে সে গোপনে-_- 

পর-ধন! আমি মোরে তরাও, জননি ! 
“বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ; 

কাপিল বনুধা; দেশ পুরিল আরবে! 
অচেতন হেতু পুনঃ। শুন, লো লল্গনে, 

মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব কাহিনী ।-- 

দেখিন্ স্বপনে আমি বসুদ্ধরা সতী 

মা আমার! দাসী-পাশে আলি দয়াময় 

কহিলা, লইয়া কোলে, স্থমধুর বাণী; 
“বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে 

রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে 

অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি, 

ধরিনু গে! গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে ! 

যে কুক্ষণে তোর তনু ছু'ইল ছুর্্মতি 

রাবণ, জানি আমি, সুপ্রমন্ন বিধি 
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিম্ু তোরে ! 

জননীর আল! দুর করিলি, মৈথিলি !_ 
১০--১১। হায়, মা, যেমতি ইত্যাদি-_যেয়প তত্ধর অর্থাৎ চোর নিহিত ধদ লইবার 

মিমিত্ব খগ্ত স্থলে গোপনভাবে আইসে, সেইরূপ রাবণ আমার নিকট আবার আমিবেক। 
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ভবিতব্য-দ্বার অমি খুলি, দেখ চেয়ে ।' 

“দেখিন্ু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ; 
পঞ্চ জন বীর তথ নিমগ্ন সকলে 

ছুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি 
উতরিল৷ রঘুপতি লক্ষণের সাথে । 
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি, 

_ উত্তল। হুইনু কত, কত যে কাদিহ, 

কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে 

পৃজিল রাঘব-রাজে, পুজিল অনুজে । 

/ একত্রে পশিলা সবে সুদ্বর নগরে । 

“মারি সে দেশের রাজ! তুমুল সংগ্রামে 

_ রুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে 
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে । 
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া 
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে । 

কাপিল বন্ধা, সখি, বীর-পদ-ভরে ! 

সভয়ে মুদিন্ধু আখি! কহিলা হাসিয়া 
মা আমার, “কারে ভয় করিসূ, জানকি ! 

সাজিছে সুগ্রীব রাজ] উদ্ধারিতে তোরে, 

মিত্রবর । বধিল যে শুরে তোর স্বামী, 
বালি নাম ধরে রাজ বিখ্যাত জগতে । 

কিছ্বিদ্ধ্যা নগর ওই | ইন্দ্র-তুল্য বলী- 

বৃদ্দ চেয়ে দেখ, সাজে ।' দেখিস চাহিয়া, 
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-আোতঃ যথা 

বরিষায়, হুহুস্কারি! ঘোর মড়মড়ে 
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী; 

ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে ; 

পৃরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে। 

০০ 

৩। পঞ্চ বন বীর-__হুএাব, হনুমান, প্রভৃতি । ১১। সে দেশের রাজ|_অর্থাং বালি। 
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“উতরিল। সৈন্য-দল সাগরের ভীরে। 

দেখিমু, সরম! সখি। ভাদিল সলিলে 
শিল!; শূঙ্গধরে তরি, ভীম পরাক্রমে 

উপাড়ি, ফেলিল গলে বীর শত শত। 
বাধিল অপূর্বব সেতু শিল্পিকৃল মিলি । 
আপনি বারীশ পাশী, গ্রভুর আদেশে, 

পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্য সাগরে 
লজ্ি, বীর-মদে পার হইল কটক। 

টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,__ 

'জয়, রঘুপতি, জয় ধ্বনিল সকলে ! 
কাদিমু হরষে, সথি। স্বর্ণ-মন্দিরে 
দেখিনু স্বর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি । 

আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্মসম 

/বীর এক; কহিল সে, 'পৃজ রঘুবরে, 
বৈদেহীরে দেহ ফিরি) নতুবা মরিবে 

সবংশে! সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি, 
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী! 
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুপ্তর 

যথা প্রাণনাথ মোর ।”--কহিল সরমা, 

“হে দেবি, তোমার ছুঃখে কত যে দুঃখিত 

রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ? 

তুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি 

ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে 1” 

“জানি আমি,” উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,__ 

“জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম 

পরম! সরম। সখি, তুমিও তেমনি | 

আছে যে কাচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা, 

সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে ! 

৯৩--১৪ | বীর ধর্ণসম বীর এক--এ স্থলে সরমার গপ্তি বিভীষণ | 
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কিন্ত কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন )-- 

“সাজিল রাক্ষস-বৃদ্দ যুঝিবার আশে; 

বাজিল রাক্ষস-বান্ভ; উঠিল গগনে . 

নিনাদ। কীাপিহু, সখি, দেখি বীর-দলে, 

তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী। 

কত যে হইল রণ, কছিব কেমনে? 

বহিল শোণিত-নদী ! পর্ববত-আকারে 

দেখিন্নু শষের রাশি, মহাভয়ঙ্কর । 
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব, 
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী 

বিহঙ্গম ; পালে পালে শুগাল 7; আইল 
অসংখ্য কুক্ধুর। লঙ্কা! পূরিল তৈরবে | 

“দেখিহু কর্ধ্,র-নাথে পুনঃ সভাতলে, 
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আখি, 

শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে 

লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে 

রক্ষোরাজ, “হায়, বিধি, এই কি রে ছিল 

তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে 

শুলী-শড়ু-সম তাই কুস্তকর্ণে মম। 

কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে? 

ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা 

ঘোর রোলে। নারী-দল দিল হুলাছলি । 

বিরাট্-মুরতি-ধর পশিল কটকে 
রক্ষোরঘী। প্রভু মোর, তীক্ষতর শরে, 

( হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লে! জগতে ?) 

কাটিল ভাহার শিরঃ! মরিল অকালে 
জাগি সেছুরস্ত শুর। জয় রাম ধ্বনি 

শুনিন্ হরষে, সই | কীদিল রাবণ! 

৯। কবদ্ধব-_মন্তকরহিত দেহ । ২৪ রক্ষোরধী-_কৃত্তকর্ণ।- ; 
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কাদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে! 

“চঞ্চল হইমু, সখি, শুনিয়া চৌদ্দিকে 

ক্রদ্দন! কহি্ু মায়ে, ধরি পা ছুখানি, 
'রক্ষঃ-কুল-ছুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার ! 
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা 

এ দাসী) ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিল 

বনুধা, “লো রঘুবধূঃ সত্য যা দেখিলি ! 
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে 

পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়! ৷ 

“দেখিঙ্থু, সরমা সখি, স্ুর-বালা-দলে, 

নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, 
পষ্টবন্ত্র। হাসি তার বেড়িল আমারে । 

কেহ কহে, “উঠ, সতি, হত এত দিনে 

ছুরস্ত রাবণ রণে॥ কেহ কহে, “উঠ, 
 রঘুনম্দনের ধন, উঠ, ত্বরা। করি, 
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে, 

পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী 

দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে ! 

“কহিমু, সরমা সখি, করপুটে আমি 

“কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ তৃষণে 
দাসীর 1 যাইব আমি যথা কান্ত মম, 

এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা, 

কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি | 

'উত্তরিলা নুরবাল। ; “শুন লো মৈথিলি ! 

এসমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে ৃ 

পরিফ্ষারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা ! 

“কাদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিমু মত্বরে। 

হেরি, দুরে নাথে, হায় লো, যেমতি 

২৬। পরিষকারি--পরিফার করিয়া। প.. 
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কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী ! 
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইন্ু ধরিতে 
পদযুগ, স্ববদনে !_জাগিন্ু অমনি! 

এসহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি, 
ঘোর অন্ধকার ঘর ঘটিল সে দশা 
আমার, আধার বিশ্ব দেখি চৌদিকে ! 
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ? 

কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?” 

নীরবিল। বিধুমুখী, নীরবে যেমতি 
বীণা, ছি'ড়ে তার যদি! কীদিয়া সরম। 

_ (রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে ) 
কহিল; “পাইবে নাথে, জনক-নম্দিনি ! 

সত্য এ স্বপন তব, কহিন্নু তোমারে ! 

তভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুস্তকর্ণ বলী ; 
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণ রঘুনাথে 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলল্ত্য 

যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে ছুর্্মাতি 
সবংশে ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে। 

অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী ।” 

আরম্তিল! পুনঃ সতী নুমধুর স্বরে ; 
“মিলি আখি, শশিমুখি, দেখিন্ু সন্মুথে 

রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী, » 

তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বন্্রাঘাতে ! 
“কহিল রাঘব-রিপু) “ইন্দীবর জাখি 

উদ্মীলি, দেখ লে! চেয়ে ইন্দ্ু-নিভাননে, 

রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত 
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ডুজ-বলে ! 

নিজ দোষে মরে মুঢ় গরুড়-নন্বন ! 
১১১00

 

১৬। জিয়-_য়গীল। ১৭। পৌলব্-__পুলত্্যনলান রাবণ। 
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কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ধ্বরে 

“ধর্মকর্ম সাধিবারে মরি সংগ্রামে, 
রাবণ ;-কহিলা শুর অতি মৃছ্ স্বরে__ 
'স্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে। 
কি দশা! ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া? 

শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে ! 
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সন্বটে, 

লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে ” 

এএএতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !' 
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি । 

কৃতাগুলি-পুটে কাদি কহিনু, সবজনি, 
বীরবরে ; “সীতা নাম, জনক-ছুহিতা, 
রঘুবধু দামী, দেব! শুহ্য ঘরে পেয়ে 
আমায় হরিছে পাপী; কছিও এ কথা 

দেখা যদি হয়, প্রভূ, রাঘবের সাথে ! 
“উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ধঘোষে। 

শুনিমু ভৈরব রব) দেখি সম্মুখে 

সাগর নীলোম্মিময় ! বহিছে কল্লোলে 
অতল, অকৃল জল, অবিরাম-গতি | 

বাঁপ দিয়৷ জলে, সখি, চাহিন্থ ডুবিতে । 
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিন্ু বারীশে, 

জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল, 

অবহেলি অভাগীরে ! অনম্বর-পথে 

চলিল কনক-রথ মনোরখ-গতি। 

“অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে । 

সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী 

রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি 

সৃবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে 

১৮। নীলোর্গিময়-_নীলবর্ণ তরঙ্গপরিপূর্ণ। অনন্বর-পথে-_-আকাপপথে | 

২৭। রঞ্জন-__রক্ততদান, কেন না, লঙ্কা দুবর্ণগঠিত। ৭ 
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. কমনীয় কড়ু কি লো শোভে তার আতা 1. 
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কিলো সুধী 
সে পিঞ্জরে বন্ধ পাখী? ছুঃখিনী সতত 
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কু্-বিহারিণী ! 
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি ! 
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথ? 
রাজার নদ্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ, 
তবু বন্ধ কারাগারে !”- কীদিলা রূপসী, 
সরমার গল! ধরি; কীদিল! সরমা। 

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি স্থলোচনা ... 
সরমা কহিল! ) “দেবি, কে পারে খগ্ডিতে 

বিধির নির্ববন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিল 
বস্থধা। বিধির ইচ্ছা, তেই লঙ্কাপতি 

আনিয়াছে হরি তোমা! | সবংশে মরিবে 

হষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে 
বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী 
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কৃলে, 
শবাহারী জন্ত-পুগ ভূপগ্রিছে উল্লাসে 
শব-রাশি! কান দিয় শুন, ঘরে ঘরে 
কাদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে 
এ ছুঃখ-শর্র্ররী তব! ফলিবে, কহিন্ু, 
ত্বপ্ন! বিচ্ভাধরী-দল মন্দারের দামে 
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে |!  * 
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বন্ধ কামিনী 

সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে ! 

১। কমনীয়--মনোহর, নয়নানন্দদায়ক | 
১৫--১৬ | এ পুরে বীরযোনি-_বীরপুত-জদ্মদারিনী-স্বরপ কষ্কাপুরে, অর্থ।ৎ যেখানে 

বীর জন্গায়। ৎ২। মন্দারের দামে--পারিজাতপুষ্পের মালা: । 
২৪--২৫। বস্থধা কামিনী ইত্যাদি--বসন্তে পৃধিবী বহুবিধ পুষ্পরপ তুষণে ভূষি 

ইয়েন ইত্যাদি । টু 

১৭. 
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ভুলে! না দাসীরে, সাধ্বি | যত দিন বাঁচি, 
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পজিব 
ও প্রতিম। নিত্য যথা, আইলে রজনী, 
সরমী হরষে পৃজে কৌমুদিনী-ধনে। 4 
বছ ক্লেশ, মুকেশিনি, পাইলে এ দেশে । 
কিন্ত নহে দোষী দাসী!” কহিলা মুস্বরে 

মৈথিলী ; “সরম। সখি, মম হিতৈষিণী 

তোম! সম আর কি লো আছে এ জগতে ! 

মরুতৃমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! নুশীতল ছায়া-রূপ ধরি, 
তপন-তাপিতা। আমি, জুড়ালে আমারে ! 

ুদ্তিমতী দয়। তুমি এ নির্দয় দেশে ! 
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! তুজঙ্িনী-রূগী 
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি ! 

আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা, 
তুমি লো মহার্থ রত্ব! দরিদ্র, পাইলে 
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি 1” 

নমিয়। সভীর পদে, কহিল। সরম ; 
“বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি ! 
ন| চাছে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে, 

রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্ত গ্রাণপতি 
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে 
আমি কথ কই আমি, এ কথা শুনিলে 
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে !” 

কহিল! মৈথিলী ; “সখি, যাও ত্বরা করি, 

নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি) 
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে । 

আতঙ্বে.কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী 
সরম|) রহিল! দেবী সে বিজন বনে, 
একটি কুমুম মাত্র অরণ্যে যেমতি। 

ইতি ভীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম 

চতুর্ঘঃ সর্গ;ঃ। 

২৯। সে বিজন বনে__অর্ধাং জনখুন্ত অশোকবনে। * 

৬৫৭--৬৮৬ 

২১_-২২। প্রীণপতি আমার--বিভীষণ 
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_. হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে। 

কিন্তু চিস্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে 

মহেন্দ্র; কুম্ুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে 
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ব-সিংহাসনে ;_ 

সুবর্ণ-মন্দিরে স্বপ্ত আর দেব যত। 
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা মুস্বরে ; 

“কি দোষে, স্বরেশ, দাসী দোষী তব পদে? 
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ 

পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে, 
উদ্মীলিছে পুনঃ আখি, চমকি তরাসে 
মেনকা, উর্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন! * 

চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা ! 

তব ডরে ভরি দেবী বিরাম-দায়িনী 

নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে, 

আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে, 

কে কোথা জাগিছে, বল? “ দৈত্য-দল আসি 

বসেছে কি থানা দিয়ার্গের দুয়ারে ?” 

উত্তরিল! অস্রারি ; “ভাবিতেছি, দেবি, 
কেমনে লক্ষণ শুর নাশিবে রাক্ষসে 1 

অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !” 

“পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত”; কহিল! পৌলোমী * 

অনস্ত-যৌবনা, “যাহে বধিল! তারকে 
+মহাশুর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে, রর 

তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্বতী, 

চি 

১। মিদশ-আলয়ে-_স্বর্গে | ২। বৈজয়স্ত-ধাম__ইজের পুরী । 

১৫--১৭ | শচীদেবী দ্েবরাজকে একাত্ত ব্যাকুল দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই ক 

কহিলেন। টা 
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দাসীর সাধনে সাধবী কহিলা, সুসিদ্ধ 

হবে মনোরথ কালি? মায় দেবীস্বরী 
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;-- 

তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?” 
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; “সত্য য৷ কহিলে, 

দেবেন্দরাণি। প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ; 
কিন্ত কি কৌশলে মায় রক্ষিবে লক্ষমণে 
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে । 

জানি আমি মহাবলী ত্বমিত্রা-নন্দন ; 
কিন্ত দক্তী কবে, দেবি, আটে মৃগরাজে ! 

দন্তোলি-নির্ধোষ আমি শুনি, সববদনে ) 

মেঘের ধর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে ) 

বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনা ; 
তবু থরথরি হিয়া কাপে, দেবি, যবে 

' মাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে ছহস্কারে 
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে 
মহেঘাস; এরাবত গোর আপনি 

তার ভীম প্রহরণে ?” বিষাদে নিশ্বাসি 

নীরবিলা স্বুরনাথ ) নিশ্বাসি বিষাদে 

( পত্ভি-খেদে সতী-প্রাণ কাদে রে সতত!) 

বসিল। ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে। 

উর্বশী, মেনকা, রম্তা, চারু চিত্রলেখা 

ঈাড়াইল! চারি দিকে ; সরসে যেমতি 

মুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে 

নীরবে মুদিত পয্মে। কিন্বা দীপাবলী 

অশ্বিকার গীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে, 
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে 
চির-বাঞ্থ। | মৌনভাবে বিল! দম্পতি; 

হেন কালে মায়া-দেবী উতরিল! তথা। 

১। দ্বাসীর সাধনে--দাসীর প্রার্ঘনায়। ১৭1 মহেত্াস--মহাবূর্ঘর | 
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এরতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল ট্ 

দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে 

মন্দার-কাঞ্চন-কাস্তি নন্দন-কাননে ! “ 
সসন্ত্রমে প্রণমিল। দেব দেবী দে 

পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিল! আশীষি 

মায়৷!। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি 

সুধিলা, “কি ইচ্ছা, মাত, কহ এ দাসেরে ?” 
উত্তরিল! মায়াময়ী ); “যাই, আদিতেয়, 

লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পুরিব 

রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চুণিব কৌশলে 
আজি । চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি । 

অবিলম্বে, পুরম্দর, ভবানন্দময়ী 
“ উষা দেখ দিবে হাসি উদয়-শিখরে ; 

এলস্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে ! র্ 

“নিকুত্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণ, 
অস্ুরারি  মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে 

“নিরন্ত্, ছুবর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাধাতে, রী 

এ অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে ) 
. মরিবে, বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ? 

মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা 

পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে 

তুমি রামান্নুজে, রামে, ধীর বিভীষণে 
রঘু-মিত্র? পুত্রশোকে বিকল, দেবেন্দ্র 
পশিবে সমরে শুর কৃতাস্ত-সদৃশ 
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে 1 

ভাবি দেখ, স্ুরনাথ, কহিষ্থু যে কথ11” 

উত্তরিলা শচীকাস্ত নমুচিস্দন ;__ 
“পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে 

৩। মন্দার-কাঞ্ন-কান্তি-_পারিজাত ফুলের নুবর্ণ বর্ণ। 
১২। পুরদ্দর_ইঞ্স। ভবানন্দময়ী__সংসারানন্দধারিনী | ১৮। আনায়--জাল। 
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মহামায়া, সুর-সৈচ্য সহ কালি আমি 
রক্ষিব লক্ষণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে। 

না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে ! 

মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি, 

কর্ব র-কুলের গর্ব, দর্্দ সংগ্রামে, 
রাবণি! রাঘবচন্ত্র দেব-কুল-প্রিয় ) 

সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি, 

তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে 
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দষ্চিব কর্ববূরে 1” 

“উচিত এ কর্ম তব, অদ্দিতি-নন্বন 

বজি!” কহিলেন মায়া, “পাইন পিরীতি 

তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ | অনুমতি দেহ, 
যাই আমি লঙ্কাধামে!” এতেক কহিয়া, 

চলি গেল! শততীম্বরী আশীষি ঠৌহারে ।-- 

_ দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা! প্রণমিল! আসি। 

 ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে, 
প্রবেশিল! মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে__ 

সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা, 

রন্তা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে। 

খুলিলা নুপুর, কারী, কন্কণ, কিছ্বিণী 
আর যত আতরণ; খুলিল! কাচলি; 

সুইল! ফুল-শয়নে মৌর-কর-রাশি- 
: রূপিণী স্ুর-সুদ্দরী। সুত্বনে বহিল 

' পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে' 
কত উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে 

করি কেলি, মত্ত যথা! মধুকর, যবে 

প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে ! 

স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া 

১৫। দেবেজের পদে ইত্যাদি-নিদ্রাদেবী আসিয়া ইজের পদতলে প্রণত হইলেন। 

অর্থাং ইঞ্জের ঘুম পাইতে লাগিল । 
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মহাদেবী ; স্বনিনাদে আপনি খুলিল 
হৈম দ্বার । বাহিরিয়া বিমোহিনী, 

ব্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিল! সৃত্বরে 

“যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে 
শিবিরে সৌমিত্রি শুর। নুমিত্রার বেশে 
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গি ণি, 
এই কথা; “উঠ, বস, পোহাইল রাতি। 

“লক্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে * 
শোতে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল 

্ব্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পুজ ভক্তি-ভাবে 

দানব-দমনী মায়ে । তাহার প্রসাদ, 

বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্মদ রাক্ষসে, 

যশন্ষি! একাকী, বস, যাইও সে বনে। 

অবিলম্বে, ব্বপ্ন-দেবি, যাও লক্কাপুরে ; 
দেখ পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।” 

চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল 

উজলি, থসিয়া যেন পড়িল ভূতলে 
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে 

বিরাজেন রামাহুজ, সথমিত্রার বেশে 

বসি শিরোদেশে তার, কহিল। সুত্বরে 

কুৃহকিনী; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 

লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 

শোভে সরঃ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্ব্মময়; সান করি সেই সরোবরে, 

তুলিয়। বিবিধ ফুল, পৃজ ততক্তি-ভাবে 

দ্ানব-দমনী মায়ে । তাহার প্রসাদে, 

4বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্ঘদ রাক্ষসে, “ 
যশম্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।” 

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে ! 



১৩৬ মধুদ্দ-্রস্থালী.:...  ১৪০-১৬৯ 

হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি 
বক্ষ-স্থল | “হে জননি” কহিল! বিষাদে 
বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত . 

তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পুজি পা ছুখানি। 
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধুলি, 
ম! আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু 

কত যে কাদিলে তুমি, প্মরিলে বিদরে 
হাদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে 

হেরিব চরণ-যুগ 1” মুছি অশ্র-ধারা, 
চলিল। বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে 

যথ! বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা। 
£ কহিল! অনুজ, নমি অগ্রজের পদে - 

“দেখি অদ্ভুত ব্বপ্, রঘু-কুল-পতি। 
শিরোদেশে বসি মোর স্বমিত্রা জননী 

কহিলেন; “উঠ, বংস, পোহাইল রাতি। 

লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ; কুলে তার চণ্ডীর দেউল 

স্বণ্ময়) স্নান করি দেই মরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পুজ ভক্তি-ভাবে 

দানব-দমনী মায়ে। তাহার প্রসাদে, 

বিনাশিবে অনায়াসে ছুর্ঘদ রাক্ষসে, 

যশন্বি! একাকী, বংস, যাইও সে বনে । 
_. এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা। 

কীদিয়া ডাকিন্থ আমি, কিন্তু না পাইনু 
উত্তর । কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি ? 

জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী 
“কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে 
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ।” 

উত্তরিলা রক্ষণত্রেষ্ঠ ; “আছে সে কাননে 
চণ্তীর দেউল, দেব, মরোবর-কুল্ছে। 



১৭০---১৯৭ মেঘনাদবধ কাব্য £ পঞ্চম সর্গ ১৩৭ 

আপনি রাক্ষম-নাথ পুজেন সভীরে 
সে ভগ্ানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু 
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি ছুয়ারে 

আপনি ভ্রমেন শড্ভু-_ভীম-শুল-পাগি ! 
যে পৃজে মায়েরে সেথ৷ জয়ী সে জগতে | 

আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্চপি 

প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি, 

সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব ।” 
“রাঘবের আজ্ডাব্তীঁ, রক্ষঃ-কুলোত্বম, 

এ দাস”; কহিলা বলী লক্ষণ, “যগ্পি 

পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে ! 
কে রোধিবে গতি মোর ?” সুমধুর স্বরে 
কহিল! রাঘবেশ্বর, “কত যে সয়েছ 

মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে 
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে 

তোমায়! কিস্তকি করি? কেমনে লঙ্ঘিব 

দৈবের নির্ববন্ধ, ভাই 1 যাও সাবধানে, 
ধর্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ 
দেবকুল-আমনুকৃল্য রক্ষুক তোমারে 1” 

প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে 

সৌমিত্রি, কুপাণ করে, যাত্রা করি বলী 
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিল] সত্বরে | 

জাগিছে স্থগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রাগী 

বীর-বল-দলে তথা । শুনি পদধ্বনি, " 

গম্ভীরে কহিলা শূর ; “কে তুমি? কি হেতু 

ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি, 

বাঁচিতে বাসনা যদি | নতুবা! মারিব 
শিলাঘাতে চুণি শিরঃ1” উত্তরিলা হানি 

১৫। আয়াসিতে-_আয়াস অর্থাং রেশ দিতে । 

১৮। আয়সী-_লৌহময় কবচ। ২৩। বীতিহোত্র-_অগ্নি। 

১৮ 



১৬ .. অধুদাস-গ্স্থাবলী ১৯৮২৩ 

রামানূজ, “রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি ! 
রাঘবের দাম আমি ।” . আশু অগ্রসরি 

মুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষণে । 

মধুর সম্ভাষে তুষি কিছ্ষিদ্ধযা-পতিরে, 

চলিল! উত্তর মুখে উন্মিলা-বিলাসী । 
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্ভান-ছুয়ারে 

ভীম-বাছ, সবিশ্ময়ে দেখিল| অদুরে 
ভীষণ-দর্শন-মুন্তি! দীপিছে ললাটে 
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি 

মণি! জটাভুট শিরে, তাহার মাঝারে 
/জাহবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে * 

কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! 
বিভৃতি-তৃষিত্ত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম 

্রিশূল দৃক্ষিণ করে! চিনিল! সৌমিত্রি 
ভৃতনাথে। নিফোষিয়া তেজস্কর অসি, 

: কহিল! বীর-কেশরী ; “দশরথ রঘী, 
রঘুজ-অজ-অঙগজ, বিখ্যাত ভুবনে, 

তাহার তনয় দাস নমে তব পদে, 

চন্দ্রুড়! ছাড় পথ; পুজিব চণ্ডীরে 
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে! 

সতত অধর্্ম কর্মে রত লঙ্কাপতি ; 

ভবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, 

_বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে! 
ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ।-- 

সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্য জিনিব 1” 

যথ| শুনি বজ্তর-নাদ, উত্তরে হস্কারি 

১৩--১১। তাহার মাঝারে ইত্যাদি-যেমন শারদ দিশাকালে, তক্জিমার রছোরেখা। 

অর্ধাং স্যোংস্ার রৌপ্যের ভায় শুদ্র আলোকরেখ! মেধমালায় শোভমান হয়, সেইরপ 

গঙ্গার জল মহাদেবের শিয়োদেশে শোভমান হইতেছে। 

১৭। রঘুক্ধ-অজ, ইত্যদি--রঘুর পুত্র অজ) তাহার পুঅ। . 
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গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিল! গম্ভীরে ! 

“বাখানি সাহস তোর, শুর-চূড়া-মণি 

লক্ষণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে? 
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি, 

ভাগ্যধর 1” ছাড়ি দিল! ছুয়ার ছুয়ারী 
কপদ্ৰী ; কানন মাঝে পশিলা। সৌমিত্রি। 

ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি। 

কাপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে 

চৌদিকে ! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-জাখি 

হ্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দত্ত কড়মড়ি। 

জয় রাম নাদে রঘী উলঙ্গিলা অসি। 

পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে 

তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিল। নির্ভয়ে 

ধীমান্। সহস1 মেঘ আবরিল টাদে 

নির্ধোষে ! বহিল বায়ু হুহস্কার স্বনে। 

চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে, 

দ্বিগুণ আধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে ! 

কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে 

মুহ্মছঃ ! বাহু-বলে উপাড়িল৷ তরু 
প্রভগ্জন ! দাবানল পশিল কাননে ! 

কাপিল কনক-লঙ্কা, গঞ্জিল জলধি 

দুরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রপক্ষেত্রে যথা 

কোদগ-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্রে । 

এঅটল অচল যথা ফ্াড়াইলা বলী ্ 

সে রৌরবে! আচম্থিতে নিবিল দাবাগ্রি? 

থামিল তুমুল ঝড়, দেখা দিল! পুনঃ 

তারাকাস্ত ; তারাদল শোভিল গগনে ! 

কুম্ম-কুস্তলা মহী হাসিল। কৌতুকে। 

চুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিল। । 

১০ । হ্র্ধ্যক্ষ-_সিংহ। ২৫) রৌরব-__অধ্বিশ্নয় নরকবিশেষ, এ স্থলে দাবানল । 
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সবিল্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা নুমতি। 

সহস| পুরিল বন মধুর নিকণে! 
বাজিল বীশরী, বীণা, মৃদজ, মন্দিরা, 

সপ্তত্বরা ; উলিল মে রবের মহ 

্ত্রীক-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়। ! 

দেখিলা সন্মুথে বলী, 'কুনুম-কাননে, 

বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন ! ৬ রর 

কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে, 

কৌমুদী নিশীথে যথা! ছুকুল, কাচলি 

শোতে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে, 

মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথ! ! 

কেহ তুলে পুষ্পরাশি ; অলঙ্কারে কেহ 

অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে 

দ্বিরদ-রদ-নিম্মিত, মুকুতা-খচিত 

কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাছে, 

সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে 

নুখময়ী । কুচযুগ গীবর মাঝারে 

ছুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে 

নূপুর, নিতত্ব-বিষ্বে কণিছে রশন! ! 
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে / 

কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী 

মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জলে 

পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে 

যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতাস্তের দৃত । 

হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 

বাধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা, 

৫1 শ্্রীক্ঠসন্ভব রব__দ্রীলোকের কঠজনিত ধ্বনি, অর্ধাং মেয়েলী হুর । 

১৫। ফোলশ্বক__বীশার অন । ১৯। ক্ণিছে__বাছিছে। রশনামেখলা। 

২১__২৬। কালক্পপ ফমী দংশন না! কগিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ 

লকল বেবনারীগণের পৃঠদেশে লক্ষমান এক মণিম্ডিত বের কলী দর্শন করিব মাজ্জেই 
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ভুজঙগ-ভূষণ শূলী1 গাইছে জাগিয়া 
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদৃরে 

জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে, 
পরিমল-ধন লুটি কুম্থম-আগারে ! 

অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে, 
গাইল; “স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি ! 

নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিপ্দিব-নিবাসী ! 

নন্দন-কাননে, শুর, সুবণ-মন্দিরে 

করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে ; 

অনস্ত বসম্ত জাগে যৌবন-উদ্ভানে ; 
উরজ কমল-বুগ প্রফুল্ল সতত; 

ন! শুখায় সুধারস অধর-সরসে ; 

অমরী আমরা॥ দেব ! বরিম্ু তোমারে 

আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে। 

কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে 
লভিতে যে সৃখ-ভোগ, দ্দিব তা তোমারে, 

গুগমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত 

কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মগুলে, 

ন। পশে যে দেশে মোর1 আনন্দে নিবাসি 

চিরদিন !” করপুটে কহিল৷ সৌমিত্রি, 
হে স্র-স্থন্বরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে ! 

অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে 

রামচন্দ্র, ভার্ধ্য। তার মৈথিলী; কাননে * 

একাকিনী পাই তারে আনিয়াছে হরি 

রক্ষোনাথ | উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি 

কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়) অর্থাৎ ইহার] এতাদ্বশ নুকেশিনী যে, ইহাদের কপ 

দেখিলেই লোকে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কৃতান্তের দত 
অর্থাং যমদৃতত্বরূপ ফশ্ীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করে? কিন্তু এ সকল 
নারীদিগের পৃষ্ঠদেশে স্থিত বেনীরূপ ফণীকে, তুজঙ্গভূুষিত শুলধারী উমাপতির ভায় কে দা 
গলায় বাধিতে চেষ্ঠা! করে। অর্ধাং ইহাদের সৌন্দর্য্যগুণে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই ০ 
সমাগমে অভিলাযুক হয়। 
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রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম 

সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে ! 
নর-কুলে জম্ম মোর; মাতৃ হেন মানি 

তোমা সবে ।” মহাবাছ এতেক কহিয়া 

দেখিল! তুলিয়া আখি, বিজন সে বন! 
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি, ১ 

* কিছ্বা জলবিষ্ব যথা সদা সগ্যোজীবী !-- 
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে 
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে । 

কত ক্ষণে শুরবর হেরিল! অদৃরে 
সরোবর, কুলে তার চণ্ডীর দেউল, 
ম্ববর্ণসোপান শত মণ্ডিত রতনে। 

দেখিল দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ । 
গীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে বাঁঝারী, 

_ শঙ্খ, ঘণ্টা; ঘটে বারি; ধূপ, ধৃপদানে 
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়। সুরভি 

কুম্ুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে 

শূরেন্্র, করিল! স্নান; তুলিলা যতনে 

নীলোৎগল; দশ দিশ পুরিল সৌরভে। 

প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী 

সৌমিত্রি, পুজিল! বলী সিংহবাহিনীরে 

যথাবিধি। “হে বরদে” কহিলা সাষ্টাঙে 

: প্রণমিয়া রামানুজ, “দেহ বর দাসে ! 
নাশি রক্ষ:-শুরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি। 
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি, 
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসন! 

পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে, 

পুরাও সে সবে, সাধিব!” গরজিল দূরে 
মেঘ) বজনাদে লঙ্কা উঠিল কাপিয়।৷ 

সহসা! ছুলিল, যেন ঘোর ভূকল্পনৈ, 
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কানন, দেউল, সরঃ__থর থর থরে | 
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিল! কাঞ্চন- 

সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি 

ধাধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে ! 
আধার দেউল বলী হেরিল। সভয়ে 

চৌদিক! হাসিল! সতী; পলাইল তমঃ 

_ক্রতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সমতি | 
মধুর স্বর-তরল্গ বহিল আকাশে । 

কহিলেন মহামায়। ; “স্থপ্রসন্ন আজি, 

রে সতী-নুমিত্র-ত, দেব দেবী য্ত 

তোর প্রতি । দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 

বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা 

সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে । 

ধরি দেব-ন্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, 

যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি, 

নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে, পৃজে বৈশ্বানরে | 
সহসা, শার্দ,লাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, 
নাশ তারে ! মোর বরে পশিবি ছুজনে 

অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব 

মায়াজালে আমি ট্োহে। নির্ভয় হৃদয়ে, 

যা চলি, রে যশম্ষি!” প্রণমি শুরমণি 

মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে 

যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কৃজনিল জাগি 
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা 

মহোৎসবে পুরে দেশ মঙ্গল-নিকণে ! 
বৃষ্টিল! কুস্ম-রাশি শুরবর-শিরে 

তরুরাজী ; সমীরণ বহিলা স্থত্বনে । 

“শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল 

সৃমিত্রা জননী তোর !”--কহিল1 আকাশে 

আকাশ-সম্ভব! বাণী,_-“তোর কীন্তি-গানে 
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 পুরিবে ত্রিলোক আজি, কহিন্ব রে তোরে ! 
“দেবের অসাধ্য কর্ম দাধিলি, সৌমিত্রি, : 
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি !” 
নীরবিল! সরদ্বতী; কুজনিল পাখী 
মুমধুরতর দ্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে। 

কৃন্ম-শয়নে যথা মুববর্ণ-মন্দিরে 

বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ তথ! 
পশিল কুঞঙন-ধ্বনি সে সখ-সদনে। 
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে । 

প্রমীলার করপন্ম করপদ্মে ধরি 

রথীন্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি 
নলিনীর কানে অলি কহে গুণরিয়া 

প্রেমের রহস্য কথা, কহিল (আদরে 

চুষি নিমীলিত আখি ) “ডাকিছে কৃজনে, 

হৈমবতী উষ! তুমি, রূপমি, তোমারে 

পাধী-কুল! মিল, প্রিয়েঃ কমল-লোচন ! 

উঠ, চিরানন্দ মোর ! ঘূর্ধ্যকান্তমণি- 

সম এ পরাণ, কান্ত! ; তুমি রবিচ্ছবি 7 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 

ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্বম তুমি হে জগতে 

আমার। নয়ন-তার ! মহা রতন। 

উঠি দেখ, শগিমুখি+ কেমনে ফুটিছে, 
. টুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কর্জবনে 

কৃমুম 1” চমকি রাম! উঠিলা সত্বরে_- 
গোপিনী কামিনী যথ। বেণুর মুরবে ! 

আবরিল। অবয়ব মুচারু-হাসিনী 

খরমে। কহিল! পুনঃ কুমার আদরে 
“পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী 

তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি, 

জুড়াতে এ চক্ষুঃ্ধয়? চল, প্রিয়, এবে 
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বিদায় হইব নমি জননীর পদে ! 
পরে যথাবিধি পুজি দেব বৈশ্বানরে, 
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে 

রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে 1”. 

সাজিল! রাবণ-বধু, রাবণ-নন্দন, 
অতুল জগতে দৌহে ; বামাকুলোত্বম! 
প্রমীলা, পুরুষোত্বম মেঘনাদ বলী । 
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিল! টোহে_- 

প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে ! 

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল! দূরে 
( শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে ) 

থগ্ঠোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ; 

গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ) 

বাজিল রাক্ষস-বাগ্য ; নমিল রক্ষক 

জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে | 
রতন-শিবিকাসনে বসিল! হরষে 

দস্পতি। বহিল যান 'যান-বাহ-দলে 

মন্দোদরী মহিষীর শুবর্ণ-মন্দিরে | 

মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা, 
দ্বিরদ-রদ-মপণ্ডিত, অতুল জগতে । 

নয়ন-মনোরঞ্জন যা! কিছু স্থজিল! 

বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে ছুয়ারে 
প্রহরিণী, গ্রহরণ কাল-দণ্ড-সম 

করে; অশ্ারাঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে। 

এতারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে। “ 

বহিছে বাসস্তানিল, অধুত-কুম্বম- 

কানন-সৌরভ-বহ । উথলিছে মৃহ 
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি ! 

প্রবেশিল! অরিন্দম, ইন্দু-নিভানন। 

প্রমীলা নুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে | 
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ত্রিজটা নামে রাক্ষমী আইল ধাইয়।। 

কহিল! বীর-কেশরী ; “শুন লো ত্রিজটে, 

নিকৃম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি 

যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, 
নাশিব রাক্ষম-রিপু ; তেই ইচ্ছা করি 
পৃজিতে জননী-পদ। যাও বার্তা লয়ে; 

কহ, পুত্র পুত্রবধূ ঠাড়ায়ে ছুয়ারে 
তোমার, হে লঙ্বেশ্বরি ” সাষ্টাে প্রণমি, 

কহিল শূরে ব্রিজটা, ( বিকটা রাক্ষসী ) 
“শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী, 

যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি 

অনিদ্রায়, অনাহারে পুজেন উমেশে | 

তব সম পুত্র শুর, কার এ জগতে 1 

কার বা এ হেন মাতা?” এতেক কহিয়া 

সৌদামিনী-গতি দুততী ধাইল সত্বরে। 

গাইল গায়িকা-দল ম্যন্ত্রমিলনে 1 

“হে কৃত্বিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব 

কাষ্ঠিকেয় আমি দেখ তোমার ছুয়ারে, 

সঙ্গে সেন! সুলোচনা ! দেখ আসি সুখে, 

রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, ধার রূপে 
শশান্ক কলহ্বী মানে! ভাগ্যবতী তুমি! 

তূবন-বিজয়ী শূর ইন্্রজিৎ বলী__ 
- ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী !' 

বাহিরিল] লক্ষেশ্বরী শিবালয় হতে। 

প্রণমে দম্পতি পদে। হরষে দুজনে 

কোলে করি, শিরঃ চুদ্বি, কাদিল! মহিষী ! 

হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে 

তুই, ফুলকুল যখ। মৌরভ-আগার, 
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি ! 

শরদিন্দু পুত্র ; বধু শারদ-কৌমুদী 

৪২৪--৪৫৩. 
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তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি 

রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রু-বারি-ধারা 
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল। 

 কহিলা। বীরেন্দ্র ; “দেবি, আশীষ দাসেরে। 
নিকুম্তিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি, 
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে ! 

শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে 

পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে? 

দেহ পদ-ধলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে 
নির্ধিবদ্র করিব আজি তীক্ষ শর-জালে 
লঙ্ক।। বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে 

রাজদ্রোহী! থেদাইব স্থুগ্রীব, অঙগদে 

সাগর অতল জলে!” উত্তরিল! রাণী, 

মুছিয়৷ নয়ন-জল রতন-আচলে /- 

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি ! 

আধারি হাদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী 
আমন । ছুরস্ত রণে সীভাকান্ত বলী; 

ছুরস্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্প-সম 
দয়া-শুহ্য বিভীষণ ! মত্ত লোভ-মদে, 

“ম্ববন্থু-বান্ধবে মুঢ় নাশে অনায়াসে, 
ক্ষুধায় কাতর ব্যান্ত্র গ্রাসয়ে যেমতি 

স্বশিশু 1 কুক্ষণে, বাছা, নিকষ! শাশুড়ী 

ধরেছিল। গর্ভে দৃষ্টে, কহিন্নু রে তোরে ! 

এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে ছুর্মতি 1” 

হাসিয়৷ মায়ের পদে উত্তরিলা রী; 

“কেন, মা, ডরাও ভুমি রাঘবে লক্ষ্মণেঃ 

' রক্ষোবৈরী 1? ছুই বার পিতার আদেশে 

তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিহ্ু দোহে 

অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে 

চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে 
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এদাস! জানেন ভাত বিভীষণ, দেবি, 
তব পুত্র-পরাক্রম; দণ্ভোলি-নিক্ষেগী 

মহত্রাক্ষ মহ যত দেব-কুল-রধী। 
পাতালে নাগেন্দ্র মর্ঘ্যে নরেন্দ্র! কি হেতু. 
সভয় হইল! আজি, কহ, মা, আমারে ? 
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি 1” 

মহাদরে শির; চৃদ্বি কহিল! মহিষী 1 
“মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি, 

নতুবা সহায় তার দেবকুল যত ! 

নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি ছুজনে, 

কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাচাই, 

নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে 
 অসৈম্তে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে ! 

শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে 

ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে! 

মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি, 

বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে 
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল 

কুলক্ষণ৷ শ্বর্পণথা মায়ের উদরে ।” 

এতেক কহিয়া রাণী কীর্দিল! নীরবে । 

কহিল! বীর-কুঞ্জর ; “পূর্বব-কথ শ্মরি, 

এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে ! 

নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঙ্জিব, 

যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে ! 

আক্রমিলে ছতাশন কে ঘুমায় ঘরে? 
বিখ্যাত রাক্ষ-কুল, দেব-দৈত্য-নর- 

ত্রাস ত্রিভূবনে, দেবি! হেন কুলে কালি 
দিব কি রাঁঘবে দিতে, আমি, মা) রাবণি 

ইন্দ্রজিত1 কি কহিবে, শুনিলে এ কথা, 
মাতামহ দগ্থুজেন্্র ময় 1? রধীষক্ক 
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মাতুল 1 হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে, 
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে ! 
ওই শুন, কুজনিছে বিহঙ্গম বনে। 

পোহাইল বিভাবরী। পুজি ইষ্টদেবে, 
দুর্ধর্ষ রাক্ষম-দলে পশিব সমরে | 

. আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে। 

ত্বরায় আসিয়া আমি পৃজিব যতনে 
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী ! 
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞ! তুমি ।-- 

কে জাটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?” 
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আচলে, 

উত্তরিল! লঙ্কেশ্বরী ; “যাইবি রে যদি ;-_ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরাপাক্ষ তোরে 

রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি 
ভার পদযুগে আমি । কি আর কহিব? রর 
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি 
আমায় এ ঘরে তুই 1” কাঁদিয়া মহিষী 
কহিল! চাহিয়া! তবে প্রমীলার পানে । 

“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব, 
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়। পরাণ ! 

“বছলে তারার করে উজ্জ্রল ধরণী” “ 
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা 

ভীমবাহু। কাদি রাণী, পুত্র-বধু সহ, 
প্রবেশিল। পুনঃ গৃহে । শিবিকা ত্যজিয়া, 

পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিল] কাননে-_ 

ধীরে ধীরে রঘীবর চলিল! একাকী, 
কুহ্ম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে । 

৪ 

২১। বছলে তারার করে ইত্যার্দি-_বহুলে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে নিশানাথের অভাবে 

তারাসমূহের কিরণেও বন্গুমতী উজ্জ্বল হয়েন। আমার হাদয়াকাশের পুণশশিশ্বরপ পুন 

ইন্জত্বিতের অনুপ।স্থতিকাল পর্যন্ত তুমি তারার স্বরূপ হইয়! আমার হাদয়কে উদ্দ্বল কর | 
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সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে । 
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে 

প্রয়িণী-পদ-শব ! হাসিলা বীরেন, 
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা 
প্রমীলারে। “হায়, নাথ,” কহিলা৷ সু্দরী, 
“ভেবেছিন্ন, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে) 

সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কিকরি? 
বন্দী করি ন্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী। 

রহিতে নারিম্ু তবু পুনঃ নাহি হেরি 

পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকল| না কি 
রবি-তেজে সমুজ্জলা ; দাসীও তেমতি, 
হে রাক্ষম-কুল-রবি! তোমার বিহনে, 

আধার জগত, নাথ, কহি্্ তোমারে !” 
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বধিল 
উজ্জ্লতর মুকুতা | শতদল-দলে 

_ কিছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে? 
উত্তরিল! বীরোত্বম, “এখনি আসিব, 

বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-স্থশোভিমি | 

যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা! লক্বেশ্বরী । 

শশাঙ্কের আগ্রে, মতি, উদে লো রোহিণী ! 
স্থজিলা কি বিধি, সাধিব, ও কমল-আখি 

কাদিতে! আলোকাগারে কেন লে! উদ্দিছে 
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,_ 

ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়। 

উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,_- 

দেহ অনুমতি, নতি, যাই যজ্ঞাগারে ।” 

যথা যবে কুম্মেষু, ইন্দ্রের আদেশে, 

১৫--১৬। উদ্জলতর মুক্তা এ স্থলে অশ্রবিদ্থু। অর্থাং প্রমীল! হুঙ্গরী ফ্ে্গন করিলেন। 

২২। আলোকাগারে-_আলোকগৃছে অর্থাৎ তোমার চক্ষুংছ্য়ে। 

২৩। পয়োবহ-_মেঘ। ২৭। কুলুমেযু--ফুদ্দবাণচ অর্থাৎ কন্দর্প। 
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রতিরে ছাড়িয়া শুর, চলিলা। কৃক্ষণে 
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি 

চলিল। কন্দর্প-রূগী ইন্দ্রজিত বলী, 
ছাড়িয়।৷ রতি-প্রতিম। প্রমীল। সতীরে ! 

কুলগ্নে করিল! যাত্রা! মদন ; কুলগ্নে 

করি যাত্রা গেল! চলি মেঘনাদ বলী-_ 

রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে ! 
এপ্রান্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে! 

বিলাপিল! যথা রতি প্রমীলা যুবতী । 

কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ, 

হেরিয়া পতিরে দূরে কহিল! সুম্বরে ; 

“জানি আমি কেন তুই গহন কাননে 

ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি, 

কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, 

অভিমানি 1? সরু মাঝ! তোর রে কে বলে, 

রাক্ষস-কুল-হ্যক্ষে হেরে যার আখি, 

কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী । 

নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী 

ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 

দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি | 

এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে, 

আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কীর্দি। 

*প্রমীল! তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি, 

সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে, 

কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে ! 

অভেম্ভ কবচ-রাপে আবর শুরেরে ! 

ষে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত, 

জীবন তাহার জীবে ওই -তরুরাজে ! 

দেখো, মা, কুঠার যেন ন। পর্শে উহারে ! 

আর কি কহিবে দাসী 1 অন্তর্ধামী তুমি | 

/ 
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তোমা বিনা, জগাস্বে, কে.আর রাখিবে 1” 

বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে 

রাজালয়ে, শব্ববহ আকাশ বহিলা 

“ প্রমীলার আরাধনা কৈল্লাস-সদনে। 4 

কাপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, নহস! 

বায়ুবেগে বাযুপতি দুরে উড়াইলা 

তাহায়! মুছিয়া জাখি, গেলা চলি সতী, 

যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে, 

বিরহ-বিধুরা গোগী যায় শূহ্য-মনে 
শুন্যালয়েঃ কাদি বামা পশিলা মন্দিরে । 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো। নাম 
পঞ্চম: সর্গঃ। 
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ত্যজি সে উদ্ভান, বলী সৌমিত্রি কেশরী 
চলিলা, শিবিরে যথ৷ বিরাজেন প্রভূ 

রঘু-রাজ 7 অতি দ্রেতে চলিলা সুতি, 
হেরি মুগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা 
অস্ত্রালয়ে,_বাছি বাছি লইতে সত্বরে 

তীক্ষতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে । 

কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথ। 

রঘুরধী। পদযুগে নমি, নমস্কারি 

মিত্রবর বিভীষণে, কহিল! সুমতি+__ 

“কৃতকার্ধ্য আজি, দেব, তব আশীব্ধাদে 

চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে, 

পুজিন্ চামুণ্ডে, প্রভু, হুবর্ণ-দেউলে । 

ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পািলা 

মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে, 

মুড আমি? চন্দুড়ে দেখিহু ছয়ারে 

রক্ষক ; ছাড়িল। পথ বিনা রণে তিনি 

তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা 

যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে ! 

পশিল কাননে দাস; আইল গঞ্জিয়া 

সিংহ; বিমুখিন্ন তাহে ; ভৈরব হুস্কারে ॥ 

বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ 

দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়ল চৌদিকে 

বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি 

২। শিবির-_তাবু। 
| 

৬। প্রহরণ-__যন্ারা প্রহার করা যায়, অর্থাৎ অস্ত্র। নম্বর_নাশক, সংহার়ক | 

১৫  চঞ্জচুড়-_ধাহায় চূড়ায় চত্্র আছে, অর্থাং মহাদেব । 

১৭) মহোরগ-_মহাসর্প। 
রি | 
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বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে । 

সৃরবালাদলে এবে দেখিস সম্মুখে 
কুগ্টবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে, 
পুজি, বর মাগি দেব, বিদাইন সবে। 

অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি 

মদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ, 

নীলোৎপলাঞলি দিয়! পুজি মায়েরে 
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া। 

কহিলেন দয়াময়ী,__'ম্বপ্রসন্ন আজি, 

রে সতীন্ুমিত্রান্ত, দেব দেবী যত 

তোর প্রতি । দেব-অন্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 

বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা 

সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে । 

ধরি দেব-অন্ত্র বলি, বিভীষণে লয়ে, 
যা! চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি, 

নিকুস্তিল! যজ্ঞাগারে, পুজে বৈশ্বানরে। 
সহসা, শার্দুলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, 

নাশ,তারে! মোর বরে পশিবি ছুজনে 
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অমি আবরিব 

মায়াজালে আমি টোছে। নির্ভয় হৃদয়ে, 

যা চলি, রে যশব্বি 1--কি ইচ্ছ। তব, কহ, 

বৃমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে। 

. মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে 1” 

উত্তরিল! রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে_ 
যে কৃতাস্তদূতে দুরে হেরি, উর্ধশ্বাসে 
তয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে 

প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভশ্ম যার বিষে )-- 

১। বায়সখা--আগি। ১৬। বৈশ্বানর-_অগ্নি। 

১৯। পিধাদ--খাপ। অসি--তরবারি। ২৫ কৃতান্তুত-_যমদুতত্বর়প 

রাবদণি। ২৭| যার বিষে-রাবণির ক্ষোধাদল-বিষে। 
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কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, 
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। 
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিন্ব তোমারে ; 
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিন্নু সংগ্রামে ; 
আনিন্ু রাজেন্্রদলে এ কনকপুরে 
সসৈম্তে ; শোপিতজোতঃ, হায়, অকারণে, 
বরিষার জলসম, আদ্রিল মহীরে ! 

রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবাঙ্ধবে-_ 

হারাইন্থু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল 

অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে 

(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে 1) 
নিবাইল ছুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে 
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি 
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে ? 

চল ফিরি, পুনঃ মোর! যাই বনবাসে, 
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে, 
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইন্ব আমর! 1” 

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী 1__ 
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি 
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে 

ডরে সে ত্রিভুবনে 1? দেব-কুলপতি 

সহত্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী 

বিরূপাক্ষ ; শৈলবাল। ধর্্ম-সহায়িনী ! 

দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেধ সম 

দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা 

চারি দিকে! দেবহাম্তয উজলিছে, দেখ, 

১। সে সর্পবিবরে-_রাবণিরপ সর্পের গর্তে, অর্থাং রাবণির নিকটে । 

৪। রাক্ষসগ্রাম-_রাক্ষসসমূহ। 

২২। সহম্রাক্ষ__সহশ্রচস্ষু অর্থাং ইন্জ। 

২৩। বিরূপাক্ষ__ভ্রিলোচন, মহাদেব । শৈলবালা--গিরিবালা, ছর্গা। 
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এ তব শিবির, প্রভূ! আদেশ দাসেরে, 

ধরি দেব-অন্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে 

অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পাদগ্রসাদে। 
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল 

দেব-আজ্ঞ! ? ধর্মপথে সদ] গতি তব, 

এ অধর্্ম কার্য্য, আর্য, কেন কর আজি? 

কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে 1” 

কহিল! মধুরভাষে বিভীষণ বলী 

মিত্র;--“যা কহিল! সত্য রাঘবেজ্্র বধী। 

ছুরস্ত কৃতান্ত-দৃত সম পরাক্রমে 

“ রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে ।* 
কিন্তু বৃথ| ভয় আজি করি মোরা তারে। 

স্বপনে দেখিন আমি, রঘুকুলমণি, 
রক্ষ;কুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি, 

উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে, 
4 কহিলা অধীনে সাধ্বী;-ছায়! মত্ত মদে ' 

ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে 

কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী 

আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে 

পক্থিল? জীমুতাবৃত গগনে কে কবে 
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে 

নুপ্রসম তোর প্রতি অমর; পাইবি 

 শুগ্ রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ, 
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে 

১/ করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে, 

৪। অবহ্ল--অবহেলা কর। ৬। আর্ধ্য-_মান্ত। 

৭। মঙ্গলঘট-_মঙগলার্ধ কলসী, অর্থাং পূর্ণকলমী । 

১১। বাসবআস--যাহাকে দেখিয়া! ইজ ভীত হয়। 

১৮। কলুষদ্েষিদ--পাপছেষকারিদী । এ 

২৫। প্চিল-_পথযুক্ত অর্ধাং ময়লা! । জীমৃতাবত-_মেহাচ্ছাদিত। 

৭৭---১০১ 
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যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী 
জাতৃপুক্র মেধনাদে ; সহায় হইবি 

তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে, 
রে ভাবী কর্রব,ররাজ |'_উঠিম্থ জাগিয়া 7 
গায় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিন্ু ; 
স্বগঁয় বাদিব্র, দূরে শুনিম্ু গগনে 

মু! শিবিরের দ্বারে হেরিম্থু বিস্ময়ে 

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী ! 

গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদঘ্থিনীরূগী 

কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্বরাশি ;_ মরি ! 

কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা! 

মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা 

জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিন্থু চাহিয়। 

সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্ত না ফলিল 

মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিল! দেখা । 

শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা 

মন দিয়া । দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি, 

যথা যজ্জাগারে পুজে দেব বৈশ্বানরে 

রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে 

দেবাদেশ! ইঠ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে 

তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিন্নু তোমারে !” 

উত্তরিল! সীতানাথ সজল-নয়নে ; 

“প্মরিলে পুর্রবের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম, 

৪। ভাবী কর্বব ররাজ-_-ভবিয্যং রক্ষোরাজ, অর্থাৎ ধিনি রাবণের নিধনান্তর 

রাক্ষসদিগের রাজা এরা বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিষ্যদগর্তে, এ জন্ত বিভীষণকে 

ভাবী কর্বররাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ৬। বাদিঘ্-_বাজনা। 

৮। মোহে মোহিত করে । ৯) গ্রাবাদেশ-_গলদেশ, ঘাড় । 

৯--১০। কার্দস্থিনীরপী কবরী-__মেমালাম্বরপ কেশপাশ। 

১৩। গদদ্বা--জগন্ষাতা। 
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আকুল পরাণ কাদে! কেমনে ফেলিব 

এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে? 

হায়, সথে, মন্থরার কৃপম্থায় যবে 

চলিল! কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে 

নির্দয়; ত্যজিন্থু যবে রাজ্যভোগ আমি 

পিতৃসত্যরক্ষা হেতু । স্বেচ্ছায় ত্যজিল 

রাজ্যতোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ! 

কাদিলা মুমিত্রা। মাতা! উচ্চে অবরোধে 
কাদিলা উন্মিলা বধু; পৌরজন যত-- 
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব? 
না মানিল অন্নুরোধ ; আমার পশ্চাতে 

( ছায়া যথা ) বনে ভাই পশিল হরষে, 

জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে । 

কহিলা সুমিত! মাতা ;--নিয়নের মণি 

আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কেজানে, 
কি কুহবকবলে তুই ভুলালি বাছারে ? 
ঈপিম্থ এ ধন তোরে । রাখিস যতনে 
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি ।' 

“নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি । 

ফিরি যাই বনবাসে! ছুর্ব্বার সমরে, 

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্্র রাবণি ! 
স্ুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে 

অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনূ, 
ভীমপরাক্রম পিত। প্রভঞ্জন যথা ) 

ধৃঘ্াক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম 
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী-_কেশরী 

বিপক্ষের পক্ষে শুর ; আর যোধ যত, 

১--২। কেমনে ফেলিব ইত্যারদি--জ্রাতৃরতনে, লক্্ণরপ ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠে। 

এ অতল জলে- মেধদাদের করোধরপ অগাধ জলে। ৯ উর্মিলা লক্ষণের পরী । 
১৩। তরুণ যৌবদ--নবযৌবন। ২৪। প্রাভঙ্থন-_বাযু। 



১৫২--১৭৪ মেঘনাদবধ কাব্য £ ষষ্ঠ ্র্গ ১৫১ 

দেবাকৃতি, দেববী্ধ্য ; তুমি মহারথী ₹_ 
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে 

যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষণ একাকী 

যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী 
আশা, তেই, কহি, সখে, এ রাক্ষম-পুরে, 
অলভ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইন আমর! 1” 

সহস৷ আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভব! 

সরশ্বতী নিনাদিলা মধুর মিনাদে 
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, 
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয় . 
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ? 
দেখ চেয়ে শুন্য পানে ।” দেখিলা৷ বিশ্ময়ে 
রঘুরাজ, অহি সহ যুবিছে অন্বরে 
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে, 

ভৈরব আরবে দেশ পুরিছে চৌদিকে ! 
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন, 

গগন ; জবলিছে মাঝে, কালানল-তেজে, 
হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে । 
মুহ্মুহঃ ভয়ে মহী কাপিলা; ঘোষিল 

উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে, 

গতপ্রাণ শিখীবর পড়িল ভূতলে ; 

গরজিল! অজাগর-_বিজয়ী সংগ্রামে । 

কহিল! রাবণাহুজ ;-__“ত্বচক্ষে দেখিলা 

১০। সংশয়িতে--সংশয় অর্থাৎ সঙ্দেহ করিতে । 

১৩। অহি-সর্প। অন্বর-_আকাশ। 
১৪। শিখী-মন্ুর। কেকারব-_কেকাশব ৷ ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা। 

২০--২২। মন্তুর ও অর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে ময়ূর পরাজিত হইয়] তুনিতলে 

পতিত হইল, এতত্বর্ণনের মর্ঘ্দ এই যে, লক্ষণ ও মেখনাদে নাষ্ঠ নাশক ভাব সন্বন্ধ হইলেও 

লক্ষণের সহিত সংগ্রামে মেধনাদের ময়ূরের দশ! ঘটিবেক, অর্থাৎ লক্ষণ রণে মেধনাদের প্রাণ 
সংহার করিবেন। | 



১৬, 

১। 
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২০। 
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“অন্তত ব্যাপার আজি) নিরর্থ এ নহে, | 

কহি্থু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে ! 
নহে ছায়াবাজী ইহা) আশু য! ঘটিবে, 
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে 7 

নিবাঁরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী ।” 
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি 

সাজাইল। প্রিয়ান্বজে দেব-অস্ত্রে। আহা, 

শোভিলা সুন্দর বীর স্বন্দ তারকারি- 

সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সমতি 
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে 
ঝলিল ভাত্বর অসি মণ্ডিত রতনে। 

রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে 
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নিম্মিত, কাঞ্চনে 
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্ ছুলিল 
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিল! সাপটি 
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মন্তকে 

_ (মৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি 
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে 
নুচড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে েমতি 
কেশর ! রাঘবাচুজ সাজিল! হরষে, 

তেজন্বী- মধ্যাহ্থে যথ। দেব অংশুমালী ! 

শিবির হইতে বলী বাহিরিলা৷ বেগে 

ব্যগ্রঃ তুরঙ্গম যথা শূঙ্গকূলনাদে, 

সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ধোষে ! 

নিরর্ঘ-_ব্যর্ঘ, নিক্ষল। 

প্রপঞরপে-_বিস্তারিতরপে । ৫| নিবাঁরিবে--মিবাঁরি করিবে। 

ক্ষদ-__কা্তিকেয়। তায়কারি--তারকনাশক | একজন অন্গরের নাম তারক। 

সারসন--কটিবন্ধ | ১১। ভাশ্বর--দীপ্তিশালী। 

ছিরদ-রদ--হত্তিদন্ত। ফলক--টাল। ১৪ নিষ-তুগ। 

ফেখর-_ফিংহের ঘাড়ের লোম, এই নিমিত্ত সিংহের একটি দাম কেশরী। 
বি 
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বাহিরিল। বীরবর ; বাহিরিল। সাথে 

বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে ! 

 বরষিল। পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে 

মঙ্গলবাজন! ; শুগ্যে নাচিল অপ্জরা, 

বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পুরিল জয়রবে! 
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে, 

আরাধিল রঘুঝর ; “তব পদামুজে, 
চায় গো আশ্রয় আজি রাখব ভিখারী, 

অন্বিকে ! ভুল না, দেবি, এ তব কিস্করে ! 
ধর্মারক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইন . 

৬আয়াস, ও রাও পদে অবিদিত নহে। 

ভুগ্াও ধর্মের ফল, মৃত্যুয়-প্রিয়ে, 
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে, 

প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষণে ! 

* ছুদদান্ত দানবে দলি, নিস্তারিল। তুমি, 
দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে, 
মহিষমন্দিনি, মদদ ছুর্্মদ রাক্ষসে !” 

এইরূপে রক্ষোরিপু স্ভতিল! তীরে । 

যথ। সমীরণ বহে পরিমল-ধনে 

রাজালয়ে, শব্বহ আকাশ বহিল। 

রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে । 

হাসিল! দিবিক্ত্র দিবে ; পবন অমনি 

চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে। 

২। বিভীষণ রণে- সংগ্রামে ভয়প্রদ | 

৭। পদান্ুজে-_ চরণকমলে। 

১২। তুগ্জাও__তোগ করাও । মত্যুধয়-প্রিয়ে_শিবপ্রিয়ে । শিবের একটি নাম 

ব্যুঞ্জয় অর্থাৎ যিনি স্বত্যুকে জয় করিয়াছেন । ১৪। কিশোর-_বালক । 

১৭। অর্দি_মর্ধন অর্থাৎ নাশ করিয়]। হুর্ঘ্দ__যাহাকে অতিকষ্টে নাশ কণ] যায়। 

১৯) পরিমল-ধন--সৌরতন্বাপধন। ২০। শববহ-_যে শবাকে বহন করে। 

২৩। আগুতরে--অতিগী্ । শববাহক--আকাশ। | ঃ 

২১ 
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শুনি সে স-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী, 
আনন্দে, তথাস্ত্, বলি আশীষিলা মাতা । 

হাসি দেখ! দিলা উষ্।! উদয়-অচলে, 

আশা! যথা, আহা মরি, আধার হৃদয়ে, 
ছুঃখতমোবিনাশিনী ! কুজনিল পাথী 
নিকুণ্ণে, গুরি অলি, ধাইল চৌদিকে 
মধুজীবী ; মৃদ্ুগতি চলিল! শর্ববরী, 
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে 

শোতিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে ! 

ফুটিল কুস্তলে ফুল, নব তারাবলী ! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিল? 

“সাবধানে যাও, মিত্র। অমুল রতনে 
রামের, ভিখারী রাম অপিছে তোমারে, 

রঘীবর | নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে-- 

জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !” 

আশ্বাসিল! মহেঘাসে বিভীষণ বলী। 

“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ) 

কাহারে রাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে 

সমরে সৌমিত্রি শুর মেঘনাদ শুরে।” 
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিল৷ সৌমিত্রি 

সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী 

বেড়িল ঠোহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে 

কুজ ঝটিকা গিরিশূঙ্গে পোহাইলে রাতি। 
চলিল। অদৃশ্ভাবে লক্কামুখে দৌহে। 

যথায় কমলাসনে বসেন কমলা__ 

রক্ষঃকুল-রাজলম্ষ্ী__-রক্ষোবধু-বেশে, 

১) নগেন্নদিনী-_গিরিরাজবাল]। 

৭| যধুজীবী-_যাহীর] মধু পান করিয়। জীবন ধারণ করে। 

১২। অমুল রতদে-_লক্ষণয়প অমূজ্য রক্ষে।. ১৬। মহেতাস-মহাধনর্ঘর | 

২২। হিমানীতে-_হিমসংহতিকালে অর্থাং গীতকালেণ 
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প্রবেশিল। মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে । 

হাসিয়। সুধিল! রমা, কেশববাসনা 7 
“কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব 

এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?” 
উত্তরিল মৃদ হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;-_ 

“সম্বর, নীলান্ুস্থুতে, তেজঃ তব আজি 

পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রী 

সৌমিত্রি ; নাশিবে শুর, শিবের আদেশে, 
নিকুত্ভিল! যজ্ঞাগারে দস্তী মেঘনাদে 1 

কালানল সম তেজঃ তব, তেজন্িনি ) 

কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ? 

সুপ্রসম্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি, 

রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে, 

ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল! ইন্দিরা) 

“কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়াঃ অবহেলে তব 

আজ্ঞ।? কিন্ত প্রাণ মম কাদে গে! স্মরিলে 

এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে 

পুজে মোরে রক্ষঃশ্রেষঠ, রাণী মন্দোদরী, 

কি আর কহিব তার 1 কিন্ত নিজদোষে 

মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি, 

তেজঃ ; প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে? 

কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে 

নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিন্নু আমি, 

সংহারিবে এ সংগ্রামে নুিত্রানন্দন 

বলী-_অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !” 

চলিল! পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা_ 
ররর রর 

৬) সন্বর-__সত্বরণ কর। নীলাদুন্ুতে-_জলবিছুহিতে । ৯। দস্তী__অহঙ্কারী। 

১৬। বিশ্বব্যেয়া- বিশ্বারাধ্যা। ২২। প্রান্তন-_অদৃ, কপাল। 

২৬। অরিদ্দম-_শক্দমনকারী । 
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সুরমা, প্রফুল্প ফুল গ্রত্যুষে যেমতি 
শিশির-আসারে ধৌত | চলিলা রঙ্গিণী 

সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি) 
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুঁষিল। মেদিনী 

বারি। রাণড। পায়ে আমি মিশিল সত্বরে 

তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে, 

নৃধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে ! 

্রীতরষ্ট। হইল লঙ্কা) হারাইলে, মরি ! 

কৃস্তলশোভন মণি ফণিনী যেমন ! 
গম্ভীর নির্ধোষে দূরে ঘোষিলা সহসা 

ঘনদল ? বৃঠ্টিছলে গগন কী'দিল ; 
কল্লোলিলা৷ জলপতি ; কাপিল৷ বন্ুধা, 

আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে, 
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি ! 

প্রাচীরে উঠিয়া দোহে হেরিলা অদূরে 
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ ঝটিকাবৃত 

যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিবা বিভাবন্থ 

ধূমপুঞ্জে । সাথে সাথে বিভীষণ রথী__ 
বায়ুসখ৷ সহ বায়ু--ছূর্বার সমরে। 

কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসতরস! 

রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা 

মৃগবরে, চলে ব্যান্র গুল্ম-আবরণে, 
_ স্যোগপ্রয়াসী ; কিনব নদীগর্ভে যথা 

অবগাহকেরে দুরে নিরখিয়া, বেগে 

ই। 

১৯। 

৭২। 

২৩। 

২৪। 

আসার-_বারিধার। । ১৭। স্বিষাম্পতি-_তেজম্পতি, পূর্ব্য। বিভাবন্ু--অগনি। 

বায়ুসখা--অগ্রি। ২০। রাক্ষসভরসাঁ__রাক্ষসকুলের ভরসান্বর়প। 

গুজ-আবরণে__লতায়প আবরণের মধ্য দিয়া। 

লুযোগপ্রীয়াসী-_যে দুযোগে চেষ্টা করে । ৭ 

অবগাহক-_যে ব্যক্তি নদী পুরিষী প্রভৃতিতে লামিয়া! স্নান করে। 
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যমচক্ররূগী নক্র ধায় তার পানে 

অদৃশ্য, লক্ষণ শূর, বধিতে রাক্ষসে, 
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিল] সত্বরে । 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে, 
স্বমন্দিরে গেল৷ চলি ইন্দিরা সুন্দরী । 
কাদিল৷ মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুধিলা 

অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা__শুষে শুক্তি যথা 
যতনে, হে কাদস্থিনি, নয়নাম্ু তব, 

অমূল্য মুকৃতাফল ফলে যার গুণে . 

ভাতে যবে ম্বাতী সতী গগনমণ্ডলে । 

প্রবল মায়ার বলে পশিল! নগরে 

বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল 
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্ত কার কানে 

পশিল আরাব 1 হায়! রক্ষোরঘী যত 
মায়ার ছল্নে অন্ধ, কেহ না দেখিলা 

ছ্রস্ত কৃতাত্তদূতসম রিপুদ্য়ে, 
একুম্বম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে ! * 

সবিষ্ময়ে রামান্জ দেখিলা চৌদিকে 
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;_ মাতঙ্গে নিষাদী, 
তুরঙ্মে সাদীবৃন্দ, মহারঘী রথে, 
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-_ 

ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে । 

কালানল-সম বিভ৷ উঠিছে আকাশে ! 
হেরিল৷ সভয়ে বলী সর্ব্বভূক্রাপী 

বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্্েড়নধারী, 

১। যমচক্ররূপী__যমের চক্ত্বক্প ভয়ানক । মক্র-_কুস্তীর। 

১৩। অশনি-নাদে- _বজ্রধ্বনিতে । 

১৯। নিষাদ্বী__হস্ত্যারো হী, মাহুত। ২০। সার্দী__অঙ্বা? 
২৪। সর্বাতৃক্য্লপী--অরিসম তেজস্ী। 
২৫। বিরূপাক্ষ__একজন রাক্ষসের দাম । প্রক্ষেতদ-_অধরবিশেষ । 
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সুবর্ণ স্যন্দনারাট় ; তালবৃক্ষাকৃতি 
দীর্ঘ তালজভ্ঘা শূর-_গদাধর যথা 
মুর-আরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে 

রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে, 
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত | 

প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম | | 

আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর- 
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিল] জনে; 

নীরবে উভয় পারে হেরিলা সৌমিত্রি 
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল, বিপণি, 
উষ্ঠান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে, 

গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য 

অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা। 

মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !_ 

লঙ্কার বিভব যত কে পারে বণিতে__ 

দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাতসর্ধ্য ? “কে পারে ০? 

গণিতে সাগরে রত, নক্ষত্র আকাশে ? 

নগর মাঝারে শৃর হেরিলা কৌতুকে 

রক্ষোরাজরাজগৃহ ৷ ভাতে সারি সারি 

কাঞ্চনহীরকত্তৃস্ত ; গগন পরশে 

গৃহচূড়, হেমকুটশূঙ্গাবলী যথা 

বিভাময়ী। হস্তিদস্ত ব্বর্ণকাস্তি সহ 

শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া, 
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি 

সৌরকর!। সবিশ্ময়ে চাহি মহাযশাঃ 

১। স্তন্দম__রথ। ৪1 রিপুকুলকাল-_রিপুকুলের কাল, অর্থাং যমস্বন্ূপ। 

১১। উৎস-_প্রশ্রবণ, নির্ঝর । 

১৬। দেবলোভ-_দেবতাদিগের লৌভজনক । অর্থাৎ যাহা! দেখিয়া দেবতাদিগেরও 

লোভ জন্মে । মাংসর্ধ্য-_অন্ভের সৌভাগ্যে দ্বেব। এ স্থলে অহত্বার মাজ। 

২৪। তুষার-_-ছিম, বরফ । ২৫ সৌরকর__গুর্ধ্যকিরণ | 
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সৌমিত্রি, শুরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে, 
কহিলা,--“অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, 

»রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে । 

এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে 1” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিল। বলী 

বিভীষণ,-“যা কহিলে সত্য, শৃরমণি ! 

এ হেন বিভব, হায় কার ভবতলে? 

কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে । 

এক যায় আর আসে, জগতের রীতি, 

সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি, 

রঘীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ; 

অমরত। লভ, দেব, যশংসুধা-পানে !? 

সত্বরে চলিল! দেহে, মায়ার প্রসাদে 

অদৃশ্য ! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী, 

দেখিল৷ লক্ষ্মণ বলী সরোবরকুলে, ” 

সৃবর্ণকলসি কাখে, মধুর অধরে 

সুহাসি ! “কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে 
৬/ 

প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে 

ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত, 
ত্যজি ফুলশয্যা ; কেহ শূঙ্গ নিনাদিছে 

ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী 

বাজীপাল; গঞ্জে গজ সাপটে প্রমদে 

মুদগর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে, 

ঝালরে মুকুতার্পাতি ; তুলিছে যতনে 
সারথি বিবিধ অস্ত্র ব্যর্ণধবজ রথে । 

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা, 

৪ 

১৪। ম্বগাক্ষীগঞ্জিনী-_ছুদ্দরীকুলগঞ্জনাকারিণী, অর্থাৎ যাহার সৌনর্ধ্যসন্দর্শনে নুম্দরীকুল 

লঙ্গিত হুয়। ১৯। আয়পী--লৌহময় কবচ । ২১। বাজী--ঘোড়া। 

২২। বান্ীপাল-_অস্বপালক, অর্থাৎ সইস। 

২৩। পউ-আবরণ__পটবস্্রনির্শিত আচ্ছাদন, অর্থাৎ গদি 

খু 



১৬৮ ধদদন-গরস্থাবলী : ৩৭৫-৪০২ 

হায় রে, হূমনোহর, বঙ্গগৃছে যথা 

 দেবদোলোৎসব বাণ্ঠ, দেবদল যবে, 
আবির্ভাব ভবতলে, পৃজেন রমেশে ! 
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী 

কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে 
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসথী 
উষা যথা! কোথাও ব| দধি দুগ্ধ ভারে 
লইয়া ধাইছে ভারী; ক্রমশঃ বাড়িছে 
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত। 

কেহ কহে,_-“চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে । 
ন| পাইব স্থান ষদি-না যাই সকালে 

হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আখি 

দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে, 
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে” কেহ উত্তরিছে 
প্রগল্ভে,-_“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ? 
মুহুর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষণে 
যুবরাজ, তার শরে কে স্থির জগতে 1 

দৃহিবে বিপক্ষদলে, শুদ তৃণে যথা 
দৃহে বহিঃ রিপুদ্মী ! প্রচণ্ড আঘাতে 
দ্ডি তাত বিভীষণে, বাধিবে অধমে। 

রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে 
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে ।” 

কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা, 

কি আর কহিবে কবি? হাঁসি মনে মনে, 

দেবাকৃতি, দেববীর্ধ্য, দেব-অন্ত্রধারী 
চলিল৷ যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী /- 
নিকুত্তিলা ষজ্াগার শোভিল অদুরে। 

কুশাসনে ইন্দ্রজিত পুজে ইষ্টদেবে 

৪। অবচর়্ি-_অবচয়ন করিয়া, তুলিয়া । ৬। উদ্ধলি--টদ্্ল করিয়া 

১৫) প্রগল্তে--অহঙ্কারে। 8 তি 
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মেঘনাদবধ কাব্য £ ষষ্ঠ সর্গ ১৬৯ 

নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌধিক উত্তরী, 
চন্দনের ফোটা ভালে, ফুলমাল।৷ গলে । 

পুড়ে ধৃপদানে ধুপ ; জলিছে চৌদিকে 
পৃত ঘ্বৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি, 
গণ্ডারের শুঙ্গে গড়া কোষা৷ কোষী, ভরা 
হে জাহ্বি, তব জলে, কলুষনাশিনী 

তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা, 

হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;-__-বসেছে একাকী 
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচুড় ষেন-__ 
যোগীন্দ্র--কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে ! 

যথা ক্ষুধাতুর ব্যান্র পশে গোষ্ঠগৃহে 
যমদৃত, ভীমবাহ লক্ষণ পশিলা 

মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্ঝনিল অসি 
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তৃণীর-ফলকে, 

কাপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে । ৮ 

চমকি মুদিত আখি মিলিলা রাবণি। 

দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রধী-- 

তেজন্বী মধ্যাহ্ে যথা দেব অংশুমালী ৷ 

সা্টাঙ্গে প্রণমি শুর, কৃতাঞ্জলিপুটে, 

কহিলা, “হে বিভাবনু, শুভ ক্ষণে আজি 

পৃজিল তোমারে দাস, তেই; প্রভু, তুমি 

পবিত্রিল1 লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে ! 

কিন্ত কি কারণে, কহ, তেজন্বি, আইলা 

রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষণের রূপে 

প্রসাদিতে এ অধীনে 1 এ কি লীলা তব, 

প্রভাময় ?” পুনঃ বলা নমিল! ভূতলে । 

উত্তরিল! বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি 7 

৪। পুত-_মন্ত্রত্বারা পবিত্র। € 

৬। কলুষনাশিনী--পাপনাশিনী | ৭। উপহার-_-উপকরণ, পুজাসামত্রী । 

২৫। প্রসার্বিতে--প্রসা্ঘ অর্থাং অনুগ্রহ করিতে | ২৭। রোগ্র--তয়ানক'। । 

১৬ 



১৭৬ . অধুছদন-স্থাবলী.. ৪৩৪৫৬ 

“নহি বিভাবন্থ আমি, দেখ নিরখিয়া, 
রাবণি! লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে ! 
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে 
আগমন হেথা মম; দেহ রগ মোরে 

অবিলম্বে” যথা পথে সহসা হেরিলে 

উর্ধফণ। ফণীশ্বরে, ত্রাস হীনগতি 
পথিক, চাহিল! বলী লক্ষণের পানে। 

4সতয় হইল আজি ভয়শূম্ হিয়া ! ্  
এপ্রচণ্ড উত্তাপে গিণ হায় রে, গলিল ] 
গ্রাসিল মিহিরে রাহ, সহসা জাধারি 
তেজংপুঞ্ত ! 4“অনুনাথে নিদাঘ শুধিল ! 
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে ! - 

বিদ্ময়ে কহিলা শুর, “সত্য যদি তুমি 
রামানুজ, কহ, রখি, কি ছলে পশিলা 
রক্ষোরাজপুরে আজি 1 রক্ষঃ শত শত; 

যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি, 
রক্ষিছে নগর-্বার ; শূঙ্লগধরসম 
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ প্রাচীর উপরে 

ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ; 
কোন্ মায়াবলে; বলি, ভুলালে এ সবে? 
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোস্তবে 
কে আছে রঘী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে 
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে 1? এ প্রপঞ্চে তবে 

কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে, 
সরধবতুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি 1 
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে 
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ 

৬। উর্ফণী__উগতফণী, অর্ধাং ফণাধারী। : ৯। পিও--লৌহপিও। 

১০] হিহির- সুর্য । ১১। অনুনাথ-জলপতি, সমুত্র। দিদাধ_প্রান্মোস্তাপ। 

১৪) বষ্কাইহ--বঞচনা করিতেছে. ২৫। সর্াতকৃ--সরবসংহারক অর্থাং জি । 
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রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিন্করে 

নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়। রাঘবে 

আজি, ধেদাইব দূরে কিকষিদ্ধ্যা-অধিপে, 
বাধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে 

রাজক্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে 

শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি, 

ভগ্নোন্ভম রক্ষঃ- চমু, বিদাও আমারে !' 

উত্তরিল৷ দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,_ 

“কৃতাস্ত আমি রে তোর, ছুরস্ত রাবণি ! 

মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে ! 

মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী, 

তবু অবহেলা! মুঢ়, করিস্ সতত 

দেবকুলে !/ এত দিনে মজিলি ছুর্মাতি; 

দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে ! 

এতেক কহিয়৷ বলী উলঙ্িলা অসি - 

ভৈরবে! ঝলসি আখি কালানল-তেজে, 

ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা 

ইরম্মদময় বজ্র! কহিল রাবণি_ 

“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু 

লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্যু মিটাব 

মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু 

রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ 1? আতিথেয় সেবা, 

তিঠি, লহ, শূর্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে-_. " 

রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। 

সাজি বীরসাজে আমি। নিরন্ত্র যে অরি, 

০০০ ১
 

৩। কিিন্ধ্যা-অধিপ _কিকিদ্ধযার রাজা, অর্থাৎ নুগ্রীব। 

৫1 রাজভ্রোহী-_রাজানিষ্টকারী । ৬। শুঙ্গনাদিগ্রাম__শৃঙ্গবাদকসমুহ । 

৭। ভ্নোজম-_ভগ্লোসাহ, হতাশ । রক্ষ:-চমূ-_রাক্ষস সেনা । বিদ্ধাও--বিদায় কর। 

১৫। উলদ্গিলা__উলঙগ করিল! অর্থাং খাপ হইতে বাহির করিলা। 

১৭ কৃপাণবর-_তরবারিশ্রেক্ঠ শক্রকরে-_ইজহন্ভে। ২১। মহাহবে- মহাখুছে 



১৭ 

৪। 

১১। 

১৪। 

৯৮ । 

মধূদ্দন্রস্থালী.. ৪৮২৫০ 

নহে রধীকুলপ্রথ! আঘাতিতে তারে। 

এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, 

ত্র ভুমি, তব কাছে ;__-কি আর কহিব 1” 
জলদ-প্রতিম ত্বনে কহিল! সৌমিত্রি_ 

“আনায় মাঝারে বাধে পাইলে কি কু 
ছাঁড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি, 

অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে 

তোর, কষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব 

তোর মঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে 1” 
কহিল! বাসবজেতা, ( অভিমন্থ্যু যথা 

হেরি সপ্ত শুরে শূর তগ্তলৌহাকৃতি 
রোষে !) কক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে, 

লক্ষণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে 

রোধিবে শ্রবগপথ ঘৃণায়, শুনিলে 

নাম তোর বহীবৃন্দ! তস্কর যেমতি, 

গশিলি এ গৃহে তুই ; তশ্কর-সদৃশ 
শান্তিয়। নিরম্ত তোরে করিব এখনি ! 

পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 

ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, 
পামর! কে তোরে হেথা আনিল ুর্মাতি ?” 

চক্ষের নিমিষে কোষ! তুলি তীমবাহু 
নিক্ষেপিল! ঘোর নাদে লক্ষণের শিরে। 

পড়িল। ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে, 
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভগ্রনবলে 

মড়মড়ে। দেব-অন্ত্র বাজিল ঝন্ঝনি, 

কাপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে। 

জলদ-প্রতম শ্বনে-_মেধগর্জনসদৃশ শ্বরে। ৫£। আনায়--জাল, ফাদ । 

সপ্ত শুরে-_সাত জন বীরে। | 

রোধিবে-য়োধ করিবে ॥ অর্থাৎ ঢাকিবে |... ১1 শান্তিযা--শান্তি দিয়া । 

কাকোদর- সর্ণ। ২৩। ভীম ্ রহধে_ভীম আঘাতে। 



৫০৮-৫৩৭ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ ষষ্ঠ সর্গ ৯৩. 

বহিল রুধির-ধারা ! ধরিল। সত্বরে 

 দেব-অনি ইন্দ্রজিৎ)_নারিলা তুলিডে 
তাহায়! কাম্ধুক ধরি কষিলা ; রহিল 
সৌমিত্রির হাতে ধন্ঃ! সাপটিল! কোপে 

ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে! 
যথা শুগুধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়। 

শৃ্ধরশূঙ্গে বৃথা, টানিলা তৃণীরে 
শুরেন্্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে ! 
চাহিল! ছুয়ার পানে অভিমানে মানী। 

সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে 
ভীমতম শুল হস্তে, ধূমকেতুসম 

খুল্পতাত বিভীষণে-__বিভীষণ রণে ! 
“এত ক্ষণে”__অরিন্দম কহিলা বিষাদে 

“জানিনন কেমনে আসি লক্ষণ পশিল 

রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব 

এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী, 
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! শৃলীশভভৃনিভ 
কুম্তকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ? 
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তক্করে ? 

চগ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে! 

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি 
পিতৃতুঙ্য । ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারেঃ 

পাঠাইব রামান্ুজে শমন-ভবনে, ৃ 
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে ।” 

উত্তরিল৷ বিভীষণ ; “বৃথা এ সাধনা, 

৩। কার্ধুক-স্ধন্থুঃ ৫1 ফলক-_ঢাল। 

৬। শুগধর-_হত্তী। ১২। ধুন্পতাত-_কনি তাত, অর্থাৎ খুড়া। 

১৭। শুলীশতুনিভ-_শুলাস্্রধারী মহাদেবসদ্বশ।  ১৮। বাসববিজয়ী__ইজজিং | 

২১। গঞ্জি_-গঞ্জন! অর্থাং তিরক্ষার করি। ক. 

২৪। ভঙ্বিব_-ছ্ুচাইব | আহবে- সংগ্রামে । ২৫। সাধনা প্রার্থন!, ইচ্ছা। 
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ধীমান! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে 
“তাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে 

অনুরোধ 1 উত্তরিলা কাতরে রাবণি।-_ 
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে | 
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 

আনিলে এ কথাঃ তাত, কহ তা দাসেরে ! 

স্থাপিল! বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে 
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি 
ধুলায়? হে রক্ষোরথি, ভূলিলে কেমনে 

কেতুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে ? 

কে বাসে অধম রাম? ত্বচ্ছ সরোৰরে 

করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ; 

যায় কি সে কভু, প্রভু; পঙ্কিল সলিলে, 

শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্্র কেশরী, 
কবে, হে বীরকেশরি, সম্তাষে শৃগালে 
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, 
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে। 

কুদ্রমতি নর, শুর, লক্ষণ; নহিলে 
অন্ত্রহীন যোধে কি সে সম্থোধে সংগ্রামে? 

কহ, মহারথি, এ কি মহারহীপ্রথা ? 
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে 

একথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া 

এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে, 

বিমুখে মমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি! 
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, 

রক্ষণভ্রে্ট, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি 

ডরিবে এ দাস হেন ছুর্ধল মানবে? 

নিকুম্ভিল। যক্জাগারে গ্রগল্ভে পশিল 

| ৫৩৩৫৬, | 

৪। ইচ্ছি_ইচ্ছা করি। ৭। বিধু-চজ্জ। -বিধি-বিধাতা। হথা?-মহাদের 

১৫। সন্তাষে--সন্তাণ করে। ১৬ অজস্-নির্যযোধ | 
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দ্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। 
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
বনবাসী | হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ভ্রমে ছুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে 
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে 
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব? 
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?” 

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী, 

মলিনবদন লাজে, উত্তরিল! রথী 
রাবণ-অহুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ; 
“নহি দোষী আমি, বস; বৃথা ভ€স মোরে 

তুমি! নিজ কর্্ম-দোষে, হায়, মজাইলা 
এ কনক-লঙ্ক। রাজা, মজিল। আপনি | 

বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে 

পাপপুর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি 
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে ! 
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী 

তেই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে 1” 

রুষিল। বাসবত্রাস। গন্ভীরে যেমতি 

নিশীথে অন্বরে মন্ত্রে জীমুতেন্দ্র কোপি, 

কহিল। বীরেন্দ্র বলী,__“ধর্মপথগামী, 
হে রাক্ষমরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে 

তুমি) কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, 

জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,_এ সকলে দিলা 

জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি 
০2০০৬ 

১। দস্তী--অহক্কারী। শান্ডি-_শান্তি দি। 

১০। রাবণ-আত্মজ্ে--রাবণপুজরে, মেঘনাদে | ১১। ভংপি_-ভরসনা কর। 

১৭। আশ্রয়ী--যে আশ্রয় অর্থাং শরণ লয় । ্ 
২০। নিলীখ__অর্থরা্ । অন্বরে-__আকাশে | মজ্তরে--গভীর শব করে। 

জীনৃতেজ-__মেঘরাজ | কোপি- কোপ করিয়!। | ৃ 
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পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা ! 
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ! 
কিন্ত বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, 

হে পিতৃব্য, বর্ধরত! কেন না শিখিবে 
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে ছুর্ম্মতি 

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে 
'সৌমিত্রি, হস্কারে ধনুঃ টকস্কারিল! বলা । 

সন্ধানি বিদ্ধিল| শুর খরতর শরে 

অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা 

মহেঘ্বাস শরজালে বিধেন তারকে ! 

হায় রে, রুধির-ধার! ( ভূধর-শরীরে 
বছে বরিষার কালে জলআ্োতঃ যথা, ) 

বহিল, তিতিয়। বন্তু, তিতিয়। মেদিনী ! 

অধীর ব্যথায় রঘী, সাপটি সত্বরে 
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত 

যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিল! কোপে; 

যথা অভিমন্ত্য রধী, নিরস্ত্র মমরে 

সপ্ত রথী অন্ত্রবলে, কভু বা হানিল! 

রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি, 

ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইল হাতে | 

কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহ-প্রসরণে, 
ফেলাইলা৷ দুরে সবে, জননী যেমতি 
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত মুত হতে 

করপল্প-সধ্চালনে! সরোষে রাবণি 

ধাইলা লক্ষণ পানে গঞ্জি ভীম নাদে, 
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী ! 
মায়ার মায়ায় বলী হেরিল! চৌদ্দিকে 

৪। সহবাস--সংসর্গ অর্থাং ষ্ষে থাকা । ৫। বর্বারতী-_মূর্থতা। 

৯। সন্ধাদি_-সন্ধান করিয়া।  ২ৎ। বাহ প্রসরগ-হৃত্তের ইতত্ততঃ সঞ্চালন । 
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ভীষণ মহিষারূট ভীম দণ্ডধরে ; 

শুল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা 
চতুর্ভূজে চতুর্ভজ; হেরিলা সভয়ে 
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে । 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ফ্াড়াইলা বলী 
নিফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা 

রাহুগ্রাসে ; কিন্বা সিংহ আনায় মাঝারে ! 
ত্যজি ধননুঃ, নিফোষিল! অসি মহাতেজাঃ 

রামান্ুজ ) ঝলসিল1 ফলক-আলোকে 

নয়ন | হায় রে, অন্ধ অরিদ্দম বলী 

ইন্দ্রজিৎ, খড়ণাঘাতে পড়িল! ভূতলে 

শেণিতার্জ । থরথার কাপিল। বসুধা : 

গজ্জিল! উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে 

সহস। পুরিল বিশ্ব! ব্রিদিবে, পাতালে, 
মর্থ্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিল। 

আতঙ্কে! যথায় বসি হম সিংহাসনে 
সভায় কর্ব্রপতি, সহস৷ পড়িল 

কনক-মুকুট খসি, রথচুড় যথ! 

রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে । 
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর শ্মরিল। শঙ্কর ! 

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল | 

আত্মবিশ্বৃতিতে, হায়, অকম্মাৎ সতী 

মুছিল। সিন্দ্রবিন্দু সুন্দর ললাটে ! 
মুচ্ছিল। রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী 
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাদিল 

শিশুকুল আর্তনাদে, কাদিল যেমতি 

ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, 

৬। নিফল-_চন্দ্রপক্ষে কলারহিত, মেঘনাদপক্ষে তেজোহান । 

২০) শঙ্কর__মহাদ্েব। ২১। বামেতর-_বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন অর্থাৎ দক্ষিণ। 

২৪। সুচ্ছিলা__দৃঙ্ছান্বিত হইল] । | 
২৩ 
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আধারি সে ব্রজপুর, গেল! মধুপুরে | 

“অন্যায় সমরে পড়ি, অনুরারি-রিপু, 
রাক্ষমকুল-ভরলা, পরুষ বচনে 

কহিলা লক্ষ্মণ শুরে,_“বীরকুলগ্রানি, 
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক তোরে! 
রাবণনদ্দন আমি, না৷ ডরি শমনে ! 

_ কিন্তু তোর অস্ত্রাধাতে মরিষ্থু যে আজি, 

পামর, এ চিরছুঃখ রহিল রে মনে! 

দৈত্যকূলদল ইন্দ্রে দমিহ্থ সংগ্রামে 
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা 

দিলেন এ তাপ দ্রাসে, বুঝিব কেমনে? 
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা! যবে 

পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, 

নরাধম ? জলধির অতল সলিলে 

ডুবিমূ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে 
রাজরোষ- বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে | 

দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দপ্চিবে কাননে 
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি | 
নারিবে রজনী, মুঢ়ঃ আবরিতে তোরে । 

দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন 

ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুধষিলে 

কে বা এ কলঙ্ক তোর ভর্জিবে জখতে, 

কলঙ্কি 1” এতেক কহি, বিষাদে সমতি 

মাতৃপিতৃপাদপদ্ন ম্মরিলা অস্তিমে। 
অধীর হইল। ধীর ভাবি প্রমীলারে 

চিরানন্দ। লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা, 

অনর্গল বহি, হায়, আদ্রিল মহীরে। 

৩। পরুষ- কর্কশ । ১২। বারতা--বার্তা, খবর। 

২১। আ্ীণবে-_ত্রাণ অর্থাং রক্ষা করিবে । ূ 
২৪। অস্তিমে--চরমে, শেষাবস্থায়, ম্বত্যুকালে। * 



৬৬৮--৬৯৪ মেঘনাদবধ কাব্য £ ষষ্ঠ সর্গ ১৭৯ 

লঙ্কার পশ্থজ-রবি গেল! অস্তাচলে । 
নির্বাণ পাবক যথা, কিন্বা ত্বিষাম্পীতি 
শাস্তরশ্ি, মহাবল রহিল। ভূতলে । 

কহিল। রাবণান্থজ সজল নয়নে -_- 

“ম্বপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু, 
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ? 
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে 
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ? 

শরদিন্দনিভানন৷ প্রমীলা সুন্দরী ? 

সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিস্ুতা যত 
কিন্করী? নিকষ! সতী- বৃদ্ধা পিতামহী ? 

কি কহিবে রক্ষঃকুল, চুড়ামণি তুমি 

সেকুলে? উঠ, বৎস! খুল্লপতাত আমি 

ডাকি তোমা-_বিভীষণ ; কেন না শুনিছ, 

প্রাণাধিক 1 উঠ, বৎস, খুলিব এখনি 
তব অন্থরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে? 

লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে ! 

হে ক্র, রকুলগর্ধ্ক, মধ্যাহে কি কভু 

যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী, 

জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি 

এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ? 
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ; 

গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ) ঁ 

সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ড। রণে। 

নগর-ছুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম ! 

এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে | 
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী 

৬। বিরাগ-_ছুঃখ । ১। শরদিন্বুনিভাললা-_শরচ্চজসদৃশমুধ। 

১৯। অংগ্তমালী__অংগু, কিরণ যাহার মালাম্বরূপ, অর্থাৎ সুর্য । | 

২৪। অনীকিনী-__সেনা । 
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শোকে । মত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী 
কহিলা,_*্সম্বর খেদ, রক্ষচূড়ামণি ! 
কি ফল এ বৃথ! খেদে? বিধির বিধানে 

4 বধিন্থ এ যোধে আমি, অপরাধ নহে 

তোমার! যাইব চল থায় শিবিরে 
চিস্তাকুল চিস্তামণি দাসের বিহনে। 

বাঁজিছে মঙ্গলবাচ্ঠ শুন কান দিয়া 

ত্রিদশ-আলয়ে, শুর” শুনিল! সুরথী 

ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি-দ্বপনে যেমনি 

মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোহে, 
শালী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা 

নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দশ্বাসে 

প্রাণ লয়ে, পাছে ভীম! আক্রমে সহসা, 

হেরি গতজীব শিশু, বিবশ! বিষাদে ! 

কিন্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বথামা৷ রধী, 
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাগুবশিবিরে 

নিশীথে, বাহিরি, গেল! মনোরথগতি, 

হরষে তরাসে ব্যগ্র, তৃর্যোধন যথা 

ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে ! 

মায়ার প্রসাদে দৌোহে অদৃশ্য, চলিলা 

যথায় শিবিরে শুর মৈথিলীবিলাসী। 
প্রণমি চরণামুজে, সৌমিত্রি কেশরী 

নিবেদ্িলা করপুটে,_-“ও পদ-প্রসাদে, 
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষো রণে 

একিন্বর! গতজীব মেঘনাদ বলী 

সন্বর--পরিত্যাগ কর। ৩। বিধান--মিয়ম, আজা! | 

শার্ড,লী_ব্যাত্রী। অবর্তমানে-_অন্গপস্থিতিকালে । ১২। নিষাদ-ব্যাধ। 

আক্রমে--আক্রমণ করে। 

গতজীব__গতপ্রীণ, অর্থাং মৃত । বিবশা__অধীরা। 

অবতংস--অদক্কার । এ 
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শক্রজিৎ!” চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে 

অনুজে, কহিল! প্রভূ সজল নয়নে,_ 
“লভিন্ন সীতায় আজি তব বাহুবলে, 
হে বাহুবলেন্দ্র | ধন্য বীরকুলে তুমি ! 
সৃমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি 

ধন্য পিত! দশরথ, জন্মদাত। তব ! 

ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জম্াতৃমি 

অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে 

চিরকাল ! পুজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রিয়তম! নিজবলে তুর্ববল সতত 

মানব ; ম-ফল ফলে দেবের প্রসাদে 1” 
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে 

কহিল! বৈদেহীনাথ,__-“শুভক্ষণে, সখে, 

পাইন তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে । 

রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে ! 

কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে, 

গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 

মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিহ্ব তোমারে ! 

চল সবে, পুজি তারে, শুভন্করী বিনি 

শঙ্করী 1” কুম্মাসার বৃষ্টিলা আকাশে 

মহানদ্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল, 

“জয় সীতাপতি জয়!” কটক চৌদিকে”_ 

আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা৷ সে রবে। 

ইতি প্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম 

যষ্টঃ সর্গঃ | 

২০। শঙ্করী-__মঙ্গলদায়িনী, অর্থাং ভবানী, হুর্গা। কুন্মমাসার-_পুষ্ন্বটি । 

২২। কটক-_ _সৈভ। 



সপ্তম গগ 

উদদিল৷ আদিত্য এবে উদয়-অচলে, 

পদ্পপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, 

উন্মীলি নয়নপদ্ম স্ুপ্রসন্ন ভাবে, 
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিল 
কুমুমকুত্তল] মহী, মুক্তামাল! গলে । 

উৎসবে মঙ্গলবাগ্ি উলে যেমতি 

দেবালয়ে, উথলিল স্বম্বরলহরী 

নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী; 
স্থলে সমপ্রেমাকাজ্ষী হেম তূর্য্যমুখী। 

নিশার,শিশিরে যথা অবগাহে দেছ 

কৃম্ম, প্রমীল! সতী, সুবামিত জলে 
স্বানি গীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী। 

শোভিল মুকৃতার্গাতি মে চিকণ কেশে, 
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে 

শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইল 

ভূষিতে মৃণালতুজ সুমৃণালভুজা 1 
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাধে যেন, 
কম্ধণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণঠমালা 

 ব্যথিল কোমল কণ্ঠ! সন্ভাষি বিস্ময়ে 
বসস্তসৌরভ৷ সখী বাসস্তীরে, সতী 
কহিলা,_-“কেন লো, সই, না৷ পারি পরিতে 
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি 

রোদন-নিনাদ দুরে, হাহাকার ধ্বনি? 

২। পর্পর্ণ_পত্নপত্র। পল্মযোনি-ব্রদ্ধ!। 

১। স্থলে সমপ্রেমাকা্জী-_ভূমিতে তূল্যপ্রেমাকাজ্ী, অর্থাৎ স্র্ষ্যোদয়ে নলিনী গলে 

যেরপ প্রু্গিতা হয়, হুর্যযমুখীও স্থলে তদ্রপ। অুর্ধ্যযুখ-_পুস্পবিশেষ, এই পুষ্প দিবাভাগে 

বিকশিত থাকে, রান্ত্রকালে নিমীলিত হয়, এ জন্ত ুর্ধ্ে,প্রতি ুর্যযমুখীয় মলিনীর সহিত 
সমপ্রেষ বণিত হইয়াছে । ১২। ক্াদি-_দ্লান করিয়া । - 
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বামেতর আখি মোর নাচিছে সতত ; 

কাদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি, 
হায় লে, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে? 

য্জ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তার কাছে, 
বাসস্তি! নিবার, যেন না যান সমরে 
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে, 

অনুরোধে দাসী তার ধরি পা ছুখানি !” 

নীরবিল। বীণাবাণী, উত্তরিল! সখী 

বাসস্তী, “বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া, 
আর্তনাদ, স্ববদনে ! কেমনে কহিব 

কেন কাদে পুরবাসী? চল আশুগতি 

দেবের মন্দিরে যথ! দেবী মন্দোদরী 

পূজিছেন আশুতোষে ৷ মত্ত রণমদে, 
রথ রহী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে ; 

কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা 
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী 
কাস্ত তব, সীমস্তিনি ?” চলিলা দুজনে 
চন্দ্রচুড়ালয়ে, যথ] রক্ষঃকুলেশ্বরী 
আরাধেন চন্দ্রচুড়ে রক্ষিতে নন্দনে__ 

বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোহে চলিল। সত্বরে। 

বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে 

গিরিশ । বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জটি। 
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, “হে দেবি, 
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রঘীপতি 

ইন্দ্রজিৎ কাল রণে | যজ্জাগারে বলী 

সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে ! 

পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি, 

৭। অনুরোধে অনুরোধ করে। 

৮। : বীণাবানী__বীণার ভায় সুমধুরভাষিনী $ এ স্থলে বীগাবাদী-_প্রমীল]। 
১৭। সীমস্তিন--সন্দরি | ২২। ধূর্জটি-__শিব। 
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বিধুমুখি! তার ছুঃখে সদা দুঃখী আমি। 
এই যে ত্রিশুল, সতি, হেরি এ করে, 
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে 
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা, 
সর্ধহর কাল তাহে না পারে হরিতে! 

কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে 

পুত্রবর 1 অকল্মাং মরিবে, যগ্তপি 

নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে । 

তুষিম বাসবে, সাধ্বি, তব অন্থুরোধে 

দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে 

উত্তরিলা কাত্যায়নী, “যাহা ইচ্ছা কর, 
ব্রিপুরারি ! বাসবের পুরিবে বাসনা, 

ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে। 

দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রঘী; 
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে । 

আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?” 

হাসিয়! প্মরিল! শুলী বীরভদ্র শুরে। 

ভীষণ-মুরতি রথী প্রণমিলে পদে 
সাষ্টাঙ্গে, কহিল! হর,_“গতজীব রণে 

আজি ইন্দ্রজিৎ, বংস। পশি যজ্ঞাগারে। 

নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে। 

তয়াকুল দৃতকুল এ বারতা৷ দিতে 

রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী 

সৌমিত্রি নাশিল। রণে ছুর্মদ রাক্ষসে, 

নাহি জানে রক্ষোদ্ৃত। দেব ভিন্ন, রথি, 

কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে ? 

কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, তীমবাহু 

 রক্ষোদতবেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে, 

৫1 জর্ধহর--সর্বমাশক | কাল--সময়। ১৬। পদরাজজীবে-_পাদপন্সে। 

১৭। শুলী- শুলাঙ্ধায়ী অর্ধাং মহাদেব । ৯৯। হর-_শিব। 
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নিকষানম্দনে আজি আমার আদেশে ।” 
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী 

ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে 
সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি, 
সধাংশ নিরংশু যথা সে রবির তেজে। 

ভয়ঙ্করী শুলছায়া পড়িল ভূতলে । 
গম্ভীর নিনাদে নাদি অন্তুরাশিপতি 
পৃজিলা ভৈরবদূতে । উত্তরিলা রঘী 
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি 

কাপিল কনক-লক্কা, বৃক্ষশাখা যথা 

পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে। 

পশি যজ্ঞাগারে শুর দেখিল! ভূতলে 
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি 

ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে | _ 
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে । 

ব্যঘিল অমর-হিয়া৷ মর-ছুঃখ হেরি । 

কনক-আসনে যথা দশানন রথী, 
রক্ষঃকুলচূড়ামণি উতরিলা তথা 
দূতবেশে বীরভদ্র, ভম্মরাশি মাঝে 

গুপ্ত বিভাবস্থ সম তেজোহীন এবে । 

প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে, 

দাড়াইল! করপুটে, অশ্রময় আখি, 
সম্মুখে | বিস্ময়ে রাজা সৃধিলা, “কি হেতু, « 
হে দত, রসনা তব বিরত সাধিতে 
স্বকর্্ম 1 মানব রাম, নহ ভূত্য তুমি 
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ, 
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী 
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে 

১৬। মর- বাহাদের স্বত্যু আছে, অর্থাং মন্ুস্তাদি । 

২২। করণপুটে-_-করযোড়ে । ২৬। সন্দেশ-বহ-_বার্ডাবহ অর্থাৎ দত |, 

২৪ 
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আজি, অমঙ্গল বার্তা কি মোরে কহিবে ? 

মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশশনি- 

সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা, 

প্রসাদি তোমারে আমি” ধীরে উত্তরিলা 

ছ্সবেণী ; “হায়, দেব, কেমনে নিবেদি 

অমলল বার্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি? 
অভয় প্রদান আগ্রে, হে কর্ব,রপত্ি, 
কর দাসে !” ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী, 

«কি ভয় তোমার, দত্ত 1 কহ ত্বরা করি, | 

শুভাশুত ঘটে ভবে বিধির বিধানে ।-_- 

দানিমু অভয়, ত্বরা কহ বার্তা মোরে ! 

বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী 

কহিলা, “হে রক্ষণশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি 
করব, র-কুলের গর্ব মেঘনাদ রী!” 

যথ| যবে ঘোর বনে নিষাদ বাধলে 

মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গঞ্জি ভীম নাদে 

পড়ে মহীতলে হরি, পড়িল ভূপতি 
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে, 
বেড়িল চৌদিকে শুরে ; কেহ বা আনিল 

সু্গীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ। 

রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা 

রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি 

বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে-_ 
“কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী 

ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীত্ব করি।” 

উত্তরিলা ছদ্মবেশী ; “ছদ্মবেশে পশি 

নিকুস্তিলা ষজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী, 

রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি 
_. সা 

| 

১০। ভবে__সংসারে | ১২। বিরপাক্ষচর_শিবদৃতি। ১৭। হরি--সিংহ। 

২০। বিউনিল-_বিউনি করিল অর্থৎ বাতাস করিল। বিউনি-পাখা। 
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বীরেন্দ্রে! প্রফুল্প, হায়, কিংশুক যেমনি 
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে, 

মন্দিরে দেখিমু শুরে । বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 

রক্ষোনাথ, বীরকর্মে ভুল শোক আজি । 

£কুলাঙ্গনা, দেব, আদ্রিবে মহীরে 

চক্ষুঃজলে । পুত্রহানী শত্রু ষে দুর্মতি, 

ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে, 

তোষ তুমি, মহেঘ্াস, পৌর জনগণে !” 

আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা, 
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পুরিল চৌদিকে । 

দেখিল। রাক্ষদনাথ দীর্ঘজটাবলী, 
ভীষণ ত্রিশৃল-ছায়৷। কৃতাঞ্জলিপুটে 

প্রণমি, কহিলা৷ শৈব ; “এত দিনে, প্রভু, 

ভাগ্যহীন ভূত্যে এবে পড়িল কি মনে 

তোমার 1 এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব 
মুঢ় আমি, মায়াময়? কিন্ত অগ্রে পালি 
আজ্ঞা তব, হে সর্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব 

য| কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে ।” 

সরোষে- তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে__ 

কছিলা। রাক্ষসত্রেষ্ঠ, “এ কনক-পুরে, 
ধন্ুর্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি 

চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভূলিব এ জালা__ 

এ বিষম জ্বাল! যদি পারি রে ভুলিতে !” 

উথলিল সভাতলে ছুন্দুভির ধ্বনি, 

শৃ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে, 

বাজাইলা শৃক্গবরে গম্ভীর নিনাদে ! 
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে 

সাজে আশু ভৃতকুল, সাজিল চৌদিকে 

৬। পুন্রহানী--ুত্বহত্ত| অর্থাং'যে পুঅকে হনন করে।  ১৩। শৈব--শিবতক্। 
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রাক্ষদ) টলিল লঙ্ক৷ বীরপদভরে ! 
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে 

বরধবজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আশ্ফালি 
ভীষণ মুদগর শু) বাছিরিল হেষে 
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা! গজ্জিয়া 
চামর, অমর-ত্রাস; রথীবৃদ্দ সহ 

উদগ্র, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে 
বাক্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি 

জীমূতবাহন বন্ত্রী ভীম বজ্র করে ! 
বাহিরিল ছুচ্স্কারি অসিলোমাবলী 

অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে, 
মহাভয়্থর রক্ষঃ) ছুম্ম্দ সমরে ! 

আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা, 

ধুমকেতুরাশি যেন উদ্দিল সহস! 
আকাশে! রাক্ষপবাগ্য বাজিল চৌদিকে। 

যথা দেবতেজে জদ্মি দানবনাশিনী 

চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিল! উল্লাসে 

অট্ুহাসি, লঙ্কাধামে সাজিল। ভৈরবী 
রক্ষঃকুল-অনীকিনী-উগ্রচণ্ডা রণে। 

গজরাজতেজ; ভূজে ; অশ্বগতি পদে; 
্র্ণরথ শিরঃচুড়া; অঞ্চল পতাকা 
রত্বময় ; ভেরী, তৃরী, ছুন্দুভি, দামাম। 
আদি বাছ সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি, 

তোমর, ভোমর, শুল, মুল, মুদগর, 

২। রখগ্রাম_রথসমূহ। ৩। বারধ-হস্তী। 

৫) তুরঙ্গম--অন্ব। ৬ চামর-_রাক্ষসবিশেষ। ৭1 উদএর--একজন রক্ষঃ | 

১৯২০ রক্ষঃকুল-অনীকিনী, গজরাজতেজ; তুজে ইত্যাদি দ্বারা দানব্লদী চতী 

সমত। প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, রাক্ষদসেনার সহিত গজ্রান্ধ ছিল, কিন্ত চণ্তীর তুজে গন্ধরা্জে 

বল ছিল, অর্থাং চণ্ডী স্বীয় হত্তদ্বারাই হত্বীর কার্ধ্য অমাধ| করিয়াছিলেন । অস্তরগতি পঢ 

ইত্যাদি স্থলেও পুর্বোর ভায় উপম! উপমেয়ভাব কল্পন। করিয়া লইতে হইবেক। 
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পিশ, নারাচ, কৌন্ত--শোভে দস্তরূপে ! 
জনমিল নয়নাগ্রি সাজোয়ার তেজে ! 

থর থর থরে মহী কাপিলা সঘনে ) 

কল্লোলিল। উথলিয়! সভয়ে জলধি 7 

অধীর ভূধরব্রজ,__ভীমার গর্জজনে”_/ 
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনারদিলা৷ রোষে ! 

চমকি শিবিরে শুর রবিকূলরবি 
কহিল! সম্ভীষি মিত্র বিভীষণে, “দেখ, 

হে সখে, কাপিছে লঙ্কা মুহুর্ন্থঃ এবে 
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধুমপুগ্ উড়ি 

আবরিছে দ্রিননাথে ঘন ঘন রূপে; 

উজলিছে নতস্তল ভয়ঙ্করী বিভা, 

কালান্নিসস্তবা যেন! শুন, কান দিয়া, 

কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে 

লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব 1” কহিলা-_সত্রাসে 
পাওুগণ্ডদেশ-_রক্ষ+ মিত্রচুড়ামণি, 

“কি আর কহিব, দেব? কাপিছে এ পুরী 

রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে ! 

. কালাগ্নিসম্তবা বিভা নহে য1 দেখিছ 

গগনে, বৈদেহীনাথ ; ব্ব্ণবর্্ম-আভা৷ 

অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে 

দশ দিশ | রোধিছে যে কোলাহল, বলি, 

শ্রবণকুহুর এবে, নহে সিদ্ধুধ্বনি ) 

গরজে রাক্ষসচমূ মাতি বীরমদে । 

আকুল পুত্রেন্্রশোকে, সাজিছে সুরথী 

লক্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষণে, 

আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সন্কটে ? 

৫। ভূধরব্রজ-_পর্ববতসমূহ | ১৫। লয়িতে- লয় করিতে । 

১৬। ভয়ে বিভাষণের গগুদেশ অর্থাৎ গাল পাতুবর্ণ হইয়াছে । 
ক 

২০। বর্ঘ--সীক্োয়া। ২৪। রাক্ষসচমু-_রাক্ষসসেন! । 
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সুম্বরে কহিল! প্রভু, “যাও ত্বরা করি 

মিত্রবর, আন হেথ। আহ্বানি সত্বরে 

সৈম্যাধ্যক্ষদূলে তুমি । দেবাশ্রিত সদা, 

এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !” 

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিল! ভৈরবে । 
আইল! কিিদ্ধ্যানাথ গজপতিগতি ; 

রণবিশারদ শুর অঙগদ; আইলা! 

নল, নীল দেবাকৃতি। প্রভ্জনসম 

ভীমপরাক্রম হনূ; জান্বুবান বলী) 
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ 

রক্তাক্ষ ; রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত। 

সম্ভাষি বীরেন্্রদলে যথাবিধি বলী 

রাঘব, কহিল! প্রভূ; “পুত্রশোকে আজি 

বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে 

সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে 
বীরপদভরে লঙ্কা ! তোমরা সকলে 

ত্রিভৃবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি? 
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে । 

্ববন্ধুবাঙ্ধবহীন বনবামী আমি 

ভাগ্যর্দোষে ; তোমর। হে রামের ভরসা, 

বিক্রম, প্রতাপ, রণে। একমাত্র রী 
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ আজি তারে, 

বীরবৃদ্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাধিহু 

ছু শূলীশ্ুনত কনক রে 
বধিমু তুমুল যুদ্ধে) নাশিল সৌমিত্রি 
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে ! 

৬। কিছ্িদ্ধ্যানাথ-_কিকিদ্ধযাপতি অর্থাৎ স্ুগ্রীব। 

১০। বীরকুলর্ষ-_বীরকুলশ্রেক্ঠ । 

১১। রক্তাক্ষ__রক্বর্ণ চক্ষুঃ । নেতা- নায়ক অর্ধাং যাহার! প্রধান। 

২০। বীরবৃন্দ__বীরসমূহ । ২ । ুলীশন্ুনিত-_শুলাধারী মহাদেবসদুশ। 
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কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, 

রদুবন্ধু, রঘুবধূ, বন্ধ কারাগারে 
রক্ষঃ-ছলে ! ন্মেহপণে কিনিয়াছ রামে 

তোমর! ; বাধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে 

রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য গ্রকাশি !” 
নীরবিল৷ রঘুনাথ সজল নয়নে । 

বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা 

ন্গ্রাব ; “মরিব, নহে মারিব রাবণে, 

এ প্রতিজ্ঞা, শুরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে | 
ভূপ্জি রাজ্যস্খ, নাথ, তোমার প্রসাদ; 

ধনমানদাতা! তুমি ; কৃতজ্ঞতা-পাশে 

চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপস্কজে ! 

আর কি কহিব, শূর ? মম সঙ্গীদলে 
নাহি বীর, তব কর্্ম সাধিতে যে ডরে 

কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা 
অভয়ে 1” গজ্জিলা রোষে সৈম্যাধ্যক্ষ যত, 

গঞ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে ! 

সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী 

নিনাদিল! বীরমদে, নিনাদেন যথ! 

দানবদলনী ছুর্গ। দানবনিনাদে | 

পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ধঘোষে ! 
কমল-আসমনে যথা বসেন কমলা, 

রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে 

আরাব; চমকি সতী উঠিল সত্বরে । 

দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে 

ক্রোধাদ্ধ ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে, 

জীবকুল-কুলক্ষণ ! বাজিছে গম্ভারে 

রক্ষোবা্ভ ৷ শৃশ্যপথে চলিলা ইন্দিরা 

৩। স্ষেহপণ-_স্রেহস্বরূপ মূল্য । ৫ দাক্ষিণ্য- দয়া' ১০। ভূষ্বি-_ ভোগ করি 

১৭। ঠাট--সৈভ। ২৭। জীবকুল-কুলক্ষণ-_প্রাপিবর্গের কুলক্ষণন্বরপ | 
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শরদিন্টুনিভাননা__বৈজয়ন্ত ধামে। 

বাজিছে বিবিধ বাচ্ঠ ব্রিদশ-আলয়ে। 

নাচিছে অঞ্চরাবৃদ্দ ; গাইছে সুতানে 

কির সুবর্ণাসনে দেবদেবাদলে 

দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী 

অনন্ত বাসস্তানিল বহিছে সুস্বনে ) 

বধিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ববর্ষ চৌদিকে। 

পশিল। কেশব-প্রিয়৷ দেবসভাতলে । 

প্রণমি কহিলা ইন্্রঃ “দেছ পদখুলি, 

জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে_ 

গতজীব রণে আজি দুরস্ত রাবণি ! 

তুঙ্গি স্বর্গের নুখ নিরাপদে এবে। 

কপাদুষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি, 

তুমি, কি অভাব তার ? হাসি উত্তরিলা 

রত্বাকররত্বোত্বমা ইন্দির সুন্দরী” 

“তূভলে পতিত এবে দৈত্যকুলরিপুঃ 

রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদনে 

লন্বেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে 

পুত্রবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাঞ্জে তার মনে। 

দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে। 

সাধিল তোমার কর্্ম সৌমিত্রি মুমতি । 

রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারা জনে, 

: £ মহ যে প্রাণপণে উদ্ধারে বিপদে ! 

আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে 

রক্ষঃকুলপরাক্রম | দেখ চিন্তা করি, 

পা াক্াীীহী 

১। শরঘিন্মুনিভাননা প্রচ সমৃশমুখ। বৈজয়ন্ত-_ইজপুরী। 

৪) কিন্নর__শ্বগাঁয় গায়ক। ৬। অনন্ত বাসস্তানিল_-চিরমলয়মারুত | 

৭। বধিছে-_বর্ধণ করিতেছে। 'মন্দারপুর্ধ-_মন্দারপুষ্পসমূহ । 

১৫) রত্বাকর- সমুত্র। ইদ্দিরা_ লক্ষী । পর 

১৮1 প্রতিবিধানিতে__প্রতিবিষান করিতে । 
প ২৪ শক্র- ইজ । 
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কি উপায়ে, শচীকাস্ত, রাখিবে রাঘবে ।' 
ূ উত্তরিল। দেবপতি, “বর্গের উত্তরে, 

দেখ চেয়ে, জগদদ্ধে, অন্বর প্রদেশে )-- 

সুসজ্জ অমরদল | বাহিরায় যদি 
রণ-আশে মহেঘাস রক্ষঃকুলপতি, 

সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি ।-__ 

না ডরি রাবণে, মাত£, রাবণি বিহনে 1” 
বাসবীয় চমু রম! দেখিল| চমকি 

স্বর্গের উত্তর ভাগে । যত দূর চলে 

দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী 

রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, স্থরঘী, 

পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে । 

গদ্ধবর্ব, কিন্নর, দেব, কালামি-সদৃশ 

তেজে ; শিখিধবজরথে স্বন্দ তারকারি 

সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রঘী। 

জ্বলিছে অন্বর যথ1 বন দাবানলে ; 

ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ; 

শিখারূপে শুলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি 

নয়ন! চপলা। যেন অচলা, শোভিছে 

পতাক1 ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে, 

ঝকঝকে চর্ম ; বর্ম ঝলে ঝবলঝলে ! 
সুধিল! মাধবপ্রিয়৷ ;--“কহ দেবনিধি 

আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঙ্জন-আদি 

দিকপাল 1 ত্রিদিবসৈচ্য শৃ্য কেন হেরি 

এ বিরহে 1” উত্তরিল। শচীকাস্ত বলী ; 

“নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিকৃপালে 

আদেশিন্থ, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে, 

৩। জগদদে-_অগক্মাত:। অত্বর--আকাশ। ৬। সমরিবস্পসমর করিব । 

৮1 বাসবীয়স্প্যাব অর্থাং ইন্র সম্বস্বীয় । চমু-সেনা। রমা--লক্মী ৷ | 

১৮। শিখা--স্বালা। ২১। চর্ণ-ঢাল। 

১২, 



১৯৪ 

১৬। নীড়--পক্ষীর বাসা। 

মধদন-স্থাবলী ৩২৯৩ 

(ছুর়্্ উভয় কুল ) কে জানে কি ঘটে? 

হয় ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি। 

আজি; এ বিপুল স্মষ্টি যাবে রসাতলে |” 
আশীষিয় সুকেশিনী কেশববাসনা 

দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা 
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে, 
বিষাদে কমলাসনে বসিল! কমলা, 

আলো! করি দশ দিশ রূপের কিরণে, 

বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলছুঃখে ! 

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি /- 
হেমকুট-হেমশূঙ্গ-সমোজ্জল তেজে 

চৌদিকে রধীন্দ্রল! বাজিছে অদূরে 
রণবাছ্ ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, 

অসঙ্থ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কার । 
হেন কালে সভাতলে উততরিল! রাণী 

মন্দোদরী, শিশুশন্য নীড় হেরি যথা 
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সহীদল। রাজপদে পড়িল মহিষী। 

যতনে সতীরে তুলি, কহিল বিষাদে 

রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্াণি, 
আম! দোহা প্রতি বিধি | তবে যে বাঁচিছি 
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে 

মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি 7 
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ! 

বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব! 

বুথ! রাজ্যম্বখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া, 

বিরলে বসিয় দেহে স্মরিব তাহারে 

অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে 
এ রোষাগ্নি অশ্রানীরে, রাণি মন্দোদরি 1 

. বড 

কি. 
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বনসুশোভন শাল ভূপতিভ আজি; | 
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ; 
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে ৷” 

ধরাধরি করি সথী লইলা দেবীরে 
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, তৈরবে 
কহিল রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে )_ 

«“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে 

জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে 

কাতর দেবেক্দ্র সহ দেবকুল-রঘী ; 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে 7-- 
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে, 

বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, 

সৌমিত্রি বধিল পুরে, নিরস্ত্র সে যবে 

নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোছুঃখে মরে 
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে 

স্নেহপাত্র তার যত-_-পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 

দয়িতা--মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, 
ব্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি 

পালিয়াছি পুত্রসম তোম! সবে আমি 7 

জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি 
রক্ষোবংশখ্যাতিসম 1 কিন্তু দেব নরে 

পরাভবি, কীর্ডিবৃক্ষ রোপিম্থ জগতে 
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে 

বামতম মম প্রতি ; তেই শুখাইল 

জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে ! 

৫। অবরোধ-_অন্তঃপুর। . ৮। শরজাল__বাণসমূহ |. ১০। নাগ-সর্প। 

১৪। নিভৃত- নির্জন স্থান । ১৫। আসন্নকালে- স্বত্যুসময়ে । 

১৭। দয়িতা_স্রী। ২৪। বামতম--অত্যন্ত বাম। 

২ 2 [কার বার । অকাল--. ৫। আলবাল-বৃক্ষের চতুগ্দিকে জল রক্ষার্থে যে গোল | 

অসময়। নিদাঘ-গ্রীত্ম | | 
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কিন্ত না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে? 

আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা, 
হায় রে, ড্রবে কি কতু কৃতাস্তের হিয়া 

কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব 

অংশ্মী সৌমিত্রি মুট়ে, কপট-সমরী /-- 
বৃথা যদি যত্ব আজি, আর না ফিরিব-- 

পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে 

এ জন্মে! প্রতিজ্ঞ! মম এই, রক্ষোরথি ! 

দেবদৈত্যনরত্রাম তোমরা সমরে 
বিশ্বজয়ী ; প্মরি তারে, চল রণস্থলে ;-- 
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা! শুনি, 

কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্রকুলে, 
কর্বরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী [” 

নীরবিল! মহেধাস নিশ্বাসি বিষাদে । 

ক্ষোভে রোষে রক্ষ£সৈম্য নাদিলা নির্ধোষে, 

তিতিয়া মহ্ছীরে, মরি, নয়ন-আসারে। 

শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিল! গম্তীরে 
রঘুসৈচ্য । ত্রিদিবেন্্র নাদিলা ত্রিদিবে | 
রুষিল! বৈর্দেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী, 

সুষ্্ীব, অঙদ, হনূ, নেতৃনিধি যত, 
রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ স্থমতি,-- 

গঞ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে! 

মন্ড্রিল৷ জীমূতবৃন্দ আবরি অন্বরে ; 
ইরম্মদে ধাধি বিশ্ব, গঞজ্জিল অশনি; 
চামুণ্ডার হামিরাশিসদৃশ হাসিল 

৫ কপট-সমরী-_কুটযুদ্ধকারী । 

১৬। তিতিয়া__ভিজিয়া। নয়ন-আসারে-_নয়মাঞ্ধারায় | 

১৭। স্বন--শব। ২০। নেতৃনিধি--নেতৃশরেষ্ঠ । 

২৩। মঞ্রিলা-_ম্্র অর্থাং গল্ভীয় ধ্বনি কন্িল!।  জীমতয্দ-_মেঘসমূহ | 

88 ইয়শদ_ব়ারি। ৮ শিভি ৮ | 
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সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা 
ছুম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে । 

ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী 
দিনমণি ; বায়ুদল বহিল। চৌদিকে 
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জলিল কাননে 

দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহস! 
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে 
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কাদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি 1 

মহাভয়ে ভীতা! মহী কাদিয়৷ চলিলা 
বৈকৃষ্ঠে । কনকাসনে বিরাজেন যথা 
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিল! দেবে ;-- 

“বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি, 
হে রমেশ, তরাইল। বহু মুদ্তি ধরি /__ 
কৃর্পৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে 
কুর্মরূপে ; বিরাজিম্ু দশনশিখরে 
আমি, ( শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা- 

সদৃশী ) বরাহমুণ্তি ধরিল! যে কালে, 
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনাশিয়। 

হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে ! 
খবিবল! বলির গর্ব খব্বাকারছলে, 

বামন! বাঁচি, প্রভূ, তোমার প্রসাদে। 
আর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী! " 

তেই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে । 

হাসি সুমধুর স্বরে সধিলা মূরারি, 

“কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগম্মাতঃ 

:১। সৌদামিনী-_বিহ্থযৎ | 

৩। তিমিরপুঞ্ধ-__-অন্ধকাররাশি । তিমির-বিনাশী- _অদ্ধকারনাশক । 

৬। প্রাবদ--অলপ্লাবদ অর্থাৎ বন্ধ! | ১৫। কুর্থ-_কচ্ছপ। 

১৮। দশনশিখরে-_দক্কের অগ্রভাগ | 
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বন্ধে? আয়াসে আজি কে, বংসে, তোমারে 1” 

উত্তরিলা কীি মহী) «কি না তুমি জান, 
সর্বজ্ঞ! লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি। 
রণে মত্ত রক্ষোরাজ )-রণে মত্ত বলী 

রাঘবেন্্র) রণে মত্ত ত্রিদিবেন্্র রঘী! 

মদ্কল করিত্রয় আয়ামে দাসীরে ! 

দেবাকৃতি রঘীপতি সৌমিত্রি কেশরী 

বধিল! সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদ ; 

আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি 

করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ; 

করিল! প্রতিজ্ঞ! ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে 

বীরদর্পে ;-_অবিলম্ষে, হায়, আরম্তিবে 

কাল রণ, গীতান্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে 

দেব, রক্ষঃ, নর রোষে । কেমনে সহিব 

এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা! আমারে 1” 
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্ক। পানে। 

দেখিল] রাক্ষমবল বাহিরিছে দলে 

অসম্থ্য, প্রতিথ-অন্ধ, চতুঃস্ন্বরাপী | 

চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাপায়ে। 

পশ্চাতে শধদ চলে শ্রবণ বধিরি ) 

চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি 
ঘন ঘনাকাররূপে! টলিছে সঘনে 

্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিল! শ্রীপতি 
রঘুসৈম্য ; উন্মিকুল সিন্ুমুখে যথা 
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে । 

দেখিলা পুণ্ুরীকাক্ষ, দেবদল বেগে 
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা 

গরুড়, হেরিয়। দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী, 

১। আয়াসে আয়া অর্ধাং কেশ দেয়।  . . ৬। মদকল--মদমত্ত। 

১৮। প্রতিধণজন্ব__রাগা্ধ। ২১। পরাগ--ধুলি।. ২৪। উদ্িকৃল__ঢেউসমূহ | 
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হুঙ্কার! পুরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে ! 

পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি; 
কোলে করি শিশুকুলে কাদিছে জননী, 
ভয়াকুলা ; জীবত্রজ ধাইছে চৌদিকে 
ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিস্তামণি 

( যোগীন্দ্র-মানস-হংস ) কহিল মহীরে ;-_ 

“বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি 

তব পক্ষে! বিরুপাক্ষ রুদ্রতেজোদানে, 

তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরা]জে। 

ন| হেরি উপায় কিছু ; যাহ তার কাছে, 

মেদিনি!” পদারবিন্দে কাদি উত্তরিল! 

বনুদ্ধরা ; “হায়, প্রভু, ছুরস্ত সংহারী 

ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে ! 

নিরস্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি । 
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদ] দগ্ধাইতে, 
উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্কু তুমি, 
বিশ্বস্তর ; বিশ্বভার তুমি না বছিলে, 
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে, 

হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে 1” 

উত্তরিল! হাসি বিভু, “যাও নিজ স্থলে, 
বন্ধে ; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি 
দেববীধ্য । না পারিবে রক্ষিতে লক্ষমণে 

দেবেন্দ্র, রাক্ষসতুঃখে হুঃথী উমাপতি 1” 

মহানন্দে বনুদ্ধরা গেল! নিজ স্থলে । 

কহিল! গরুড়ে প্রডু? “উড়ি নভোদেশে, 

গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে 
হরে অন্থুরাশি যথা তিমিরারি রবি; 
কিন্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিল। যেমতি 
অম্বত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে ।” 

১৩। নিধন-__মারণ, নাশ। ২৮। বৈনতেয়--বিনতানন্দন গরুণ। 
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: বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে 
পক্ষিরাজ ; মহাছায়৷ পড়িল ভূতলে, | 

জাধারি অযু বন, গিরি, নদ, নদী । 
যথ! গৃহমাঝে বহি জলিলে উত্তেজে, 

গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাছিরায় বেগে ূ 

শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া 

রাক্ষম, নিনাদি রোষে ; গজ্জিল চৌদিকে 
রদুসৈম্য ; দেববৃষ্দ পশিলা সমরে। 
আইল! মাতঙ্গবর এরাবতত, মাতি 
রণরলে ? পৃষ্ঠদেশে দক্ভোলিনিক্ষেগী 
মহআক্ষ, দীপ্যমান মেরুশূ যথা 

রবিকরে, কিছ্বা ভাহু মধ্যাহ্ছে ; আইলা! 
শিখিধবজ রথে রথী স্বন্দ তারকারি 

সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রধী। 

 কিন্নর, গম্ধবর্ষ, যক্ষ, বিবিধ বাহনে | 

আতঙ্কে শুনিল! লঙ্ক। ব্র্গীয় বাজনা; 
_ কাপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে ! 

সাষ্টাঙ্গে গ্রণমি ইন্দ্রে কহিল! নৃমণি,-- 

“দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি |. 
কত যে করিমু পুণ্য পূর্বর্জম্মে আমি, 
কিআর কহিব তার? তেই সে লভিমু 
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে, 
বজ্জপাণি! তেই আজি চরণস্পরণে 
পবিত্রিল। তৃমগ্ুল ব্রিদিঝনিবাসী ?” 

_ উত্তরিলা স্বরীশ্বর সন্ভাষি রাঘবে+_ 

“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি | 
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে 
রাক্ষম অধন্মাচারী। নিজ কর্মদোষে 

টা জজ হেচ্ছাঘ্থাংই। ১২ তায | 

১৫। বাহন--যে বহণ করে, অর্ধাং শন্ব হত্ত্যাদি।” 
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মজে রক্ষ:কুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে 1. 
লভিম্নু অমৃত যথা! মথি জলদলে, 

লগ্ডভপ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে, 

সাধবী মৈথিলীরে, শর, অপিবে তোমারে 
দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে 

বসিবেন আর রমা, জাধারি জগতে ?” 

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে । 
অন্ুরাশি সম কণ্ু ঘোষিল চৌদিকে 
অধুত ? টক্কারি ধনুঃ ধনুর্ধর বলী : 
রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া 
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে 

ভেদি বর্ম, চর্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে 
শোণিত ! পড়িল রক্ষোনরকুলরহী ; 
পড়িল কু্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি 
পত্র প্রভঞ্নবলে ; পড়িল নিনাদি ্ 

বাজীরাজী ; রণভূমি পুরিল ভৈরবে ! 
আক্রমিল! সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে 

চামর-_অমরত্রাস। চিত্ররথ রঘী 
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে, 
বারণারি সিংহ যথ| হেরি সে বারণে। 

আহ্বানল ভীম রবে স্থুগ্রীবে উদগ্র 

রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্থরে 
শতজলন্োতোনাদে । চালাইলা বেগে « 

বাস্কল মাতঙ্গযৃথে, যুথনাথ যথা 

ছ্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিল। 

যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি 

মুগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ অসি করে, 

বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে 
৮। কদু---শখ, শাক। ১১। কলম্বকুল--বাণসমূহ । 

১৪। কুপ্বরপুঞ্জ-_হত্তিসমূহ । ১৯। দৌরতেজ:-_সথর্ধাতুল্য দ্বীতিশালী 

২ 
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বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা 
সর্ধ্বনাশী ) হন সহ আরস্তিল! কোপে 

সংগ্রাম । পশিল! রণে দিব্য রথে রথী 

রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা 

বজ্বধর ! শিখিধ্বজ স্কম্দ তারকারি, 

সুন্দর লক্ষণ শূরে দেখিল। বিস্ময়ে 

নিজপ্রতিমুন্তি মর্ত্যে। উড়িল চৌদিকে 
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে 
টলিল! কনক-লঙ্কা ; গজ্জিলা জলধি 

সজল! অপূর্ব ব্যুহ শচীকাস্ত বলী। 
বাহিরিল। রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ; 

ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ধোষে, উগরি 
বিশ্ুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে। 

রতনসন্তবা বিভা, নয়ন ধীধিয়া। 
ধায় গ্রে, উা যথা, একচক্ত রথে 

উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে ! 
নাদিল গভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে । 

সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা স্বরধী+_ 
“নাহি যুঝে নর আজি, হে সত, একাকী, 

দেখ চেয়ে | ধুমপুণ্ে অগ্রিরাশি যথা, 
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈচ্য মাঝে । 
আইল! লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে 
ইন্দ্রজিত !” ন্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি, 

সরোষে গজ্জিয়। রাজা কহিল! গভীরে ) 

“চালাও, হে শুত, রথ যথ৷ বন্ত্রপাণি 

বাসব।” চলিল রথ মনোরথগতি। 

পালাইল রঘুসৈম্ঘ, পালায় যেমনি 
মদকল করিরাজে হেরি, উর্দশ্বাসে 

বনবাসী ! কিন্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন, 

১। বীরর্র্ভ--বীরশ্রেষ্ঠ। ১৩। বিশ্ষুলিঙ্গ-_অগ্লিকণ!ল ১৯) হে ছুত-_হে সারধি। 
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বজ্জ-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে 
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে 

আতঙ্কে! টক্কারি ধন্নুঃ, তাক্ষতর শরে রাড 

মুহূর্তে ভেদিল! ব্যুহ বীরেন্দ্র-কেশরী, 

সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে 

বালিবদ্ধ। কিম্বা ষথ! ব্যান্ব নিশাকালে . 

গোষ্ঠবৃতি ! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে, 

শিগ্জিনী আকষি রোষে তারকারি বলী 

রোধিলা সে রথগতি । কৃতাঞজলিপুটে 

নমি শুরে লক্ষেশ্বর কহিল গ্ভীরে”_ 

“শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পুজে দিবানশি 

কিস্কর । লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে 

কেন আজি হেরি তোমা 1 নরাধম রামে . 

হেন আম্বকুল্য দান কর কি কারণে, ” 

কুমার 1? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে 

মারিল নন্দনে মোর লক্ষণ ; মারিব 

কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি!” 

কহিলা পার্ধবতীপুত্র, “রক্ষিব লক্ষণে? 

রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে । 

বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে, 

নতুবা এ মনোরথ নারিবে পুপিতে !' 

সরোষে, তেজন্বী আজি মহারুদ্রতেজে, 

ভুহ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি 

অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়৷ রণে 

শক্তিধরে ! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয় 

কহিলা।, “দেখ. লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে, 

৫ প্লাবন-বচা। ৬। বালিবদ্ধ-_বালির বীধ। 

৭। গোঠ্বৃতি-__গোয়ালের বেড়া । ৮। শির্জিনী__বহুকের ছিলা । 

১৫। কুমার-__কাণ্তিকেয়। ২৪। কাতরিয়া_কাতর করিয়া। . 

২৫। শক্তিধর--কাতিকেয়। 
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তীক্ষ শরে রক্ষেশ্বর বি ধিছে কুমারে 

নির্দয়! আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে-_ 

দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি, 
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া 
আমার, লো৷ সহচরি, হেরি রক্তধারা 

বাছার কোমল দেছে। ভকত-বংদল 

সদানন্দ) পুত্রাধিক স্েছেন ভকতে ; 

তেই সে রাবণ এবে ছুর্বার সমরে, 

স্বজনি 1” চলিলা আশু সৌরকররূপে 
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে 

বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা--“সম্বর 
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে । 

মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !” 
ফিরাইল। রথ হাসি স্বন্দ তারকারি 

মহাস্ুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া 

অসঙ্য, রাক্ষমনাথ ধাইল! সত্বরে ] এ 
এরাবত-পৃষ্ঠে থ! দেব বন্রপাণি। 

বেড়িল গন্ধবর্ধ নর শত প্রসরণে 

রক্ষেন্ত্রে; হুম্কারি শুর নিরভভিলা সবে 
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভম্মে বনরাজী । 

পালাইল! বীরদল জলাঞলি দিয়া 
লজ্জায়! আইল রোষে দৈত্যকুল-অরি, 

হেরি পার্থে কর্ণ যথ! কুরুক্ষেত্ররণে । 
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি 

এরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্ধপথে তাহে 

শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিল! সত্বরে। 
কহিল! কর্বঃরপতি গর সবরনাথে 7 

৭। স্েহেম__ক্সেহ করেম। ১০। নীলাম্বরপধ--আকাশপধ। 

১৫। কটক-_সৈল্ভ। ১৮) প্ষযদ-_প্রতিসর, বেষ্টন। 

১৯। নিরস্তিলা-_নিরত্ত করিল। ২৩। পার্ঘ--পূথাপুন্র অর্জুন। 
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“যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি, 

চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি, 

তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে! 
তেই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি, 
নির্মজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে 

দমনে শমন যথা, দমিতাম তোম। 

মুহুর্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষণে, 
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব 1” ভীম গদ। ধরি, 

লম্ষ দিয়) রথীশ্বর পড়িল! ভূতলে, 
সঘনে কীপিলা মহী পদযুগভরে, 
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্বনি ! 

হুস্কারি কুলিশী রোষে ধরিল। কুলিশে ! 

অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা 

লাড়িতে দত্তোলি দেব দস্তোলিনিক্ষেপী ! 

প্রহারিল। ভীম গদ। গজরাজশিরে 

রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন য়েমতি, উপাড়ি 

অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে 

ঝড়ে! ভীমাঘাতে হতী নিরস্ত, পড়িল! 

হাটু গাড়ি। হালি রক্ষঃ উঠিলা স্বরণে । 

যোগাইলা৷ মুহূর্তেকে মাতলি সারথি 

স্বরথ ; ছাড়িল৷ পথ দিতিমতরিপু 

অভিমানে । হাতে ধন্ুঃ ঘোর সিংহনাদে 

দিব্য রথে দাশরথি পশিল। সংগ্রামে । 

কহিল! রাক্ষসপতি ; “ন৷ চাহি তোমারে 

আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে 

আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে ! 

কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী 

১১। কোষ--তরবারির খাপ। ১২। কুলিগী-__বজী, ইজ । 

১৪। দ্বন্ভোলি-_বন্তর। ১৭। মহীরুহ--বৃক্ষ | ৃ 

২০। মাতলি-ইন্দ্রের সারধি। ২৬। আীব--জীবিত থাক। 
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পামর1 মারিব তারে ? যাও ফিরি তুমি 

শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ 1” নাদিলা তৈরবে 
মহেঘ্বাস; দুরে শূর হেরি রামানুজে। 
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে 

শুরেন্দ্র; কভু বা রথে, কত বা ভূতলে। 

 চল্গিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ধোষে ; 
অগ্নিচক্র-সম চক্র বষিল চৌদিকে 
অগ্নিরাশি ; ধুমকেতু-সদৃশ শোভিল 

রথচুড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে 
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি 

অন্বরে ; চলিলা৷ রক্ষঃ, হেরি রণভূমে 
ুত্রহা সৌমিত্রি শুরে ; ধাইলা চৌদিকে 
হুহুস্কারে দেব নর রক্ষিতে শুরেশে। 

ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে। 

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশুরে বিমুখি সংগ্রামে, 

আইল! অগ্জনাপুত্র,_প্রতঞ্জনসম 

ভীমপরাক্রম হনু, গজ্জি ভীম নাদে। 

যথা প্রভগ্জনবলে উড়ে তুলারাশি 

চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা৷ রড়ে 
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি 

চোক্ চোক্ শরে শুর অস্থিরিলা শুরে । 

অধীর হইল! হন, ভূধর যেমতি 
তৃকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিল৷ বিপদে 

বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা 

নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে 
ভূষেন কুমুদবাস্থী নুধাংশুনিধিরে 
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজন্বী সুরঘী 

১২) পুঅহা-পুতহস্তা অর্ধাং যে পুজেকে মারে। 

২১। অস্থিরিলা_অস্থিরঃকরিলা। ্ 

২২। ভূধর-_যে পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পর্বত । 

অগ্জনাপুজ-_হনুষাদ্। 

২৫। যিহিয়-হু্ধ্য। 
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নৈকষেয়, নিবারিল! পবনতনয় ;-_ 
ভঙ্গ দিয়! রণরঙ্গে পালাইলা৷ হনু। 

“আইলা কিিদ্ধ্যাপুতি, বিনাশি সংগ্রামে 
উদদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা 

লঙ্কানাথ,__“রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, 

বর্ধর, আইলি তুই এ কনকপুরে ? 

: ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকার৷ রূপে ; 
তারে ছাড়ি কেন হেথ! রঘীকুল মাঝে 

তুই, রে কিকিদ্ধ্যানাথ ? ছাড়িন্, যা চলি 
স্বদেশে ! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি 
আবার তাহার, মুঢ়? দেবর কে আছে 
আর তার 1” ভীম রবে উত্তরিল৷ বলী 
স্বগ্রীবঃ-“অধর্্মাচারী কে আছে জগতে 

তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে 

সবংশে মজিলি, দুষ্ট? রক্ষঃকুলকালি 
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে ! 

উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!” 
এতেক কহিয়৷ বলী গঞ্জি নিক্ষেপিলা 

গিরিশৃঙ্গ । অনম্বর আধারি ধাইল 

শিখর ; স্ৃতীক্ষ শরে কাটিলা সুরথী 
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে । 

টক্কারি কোদওড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি 

তীক্ষতম শরে শুর বিধিলা নুগ্রীবে 

হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত স্ুমতি, 

পালাইল ; পালাইল৷ সত্রাসে চৌদিকে 

রঘুসৈম্য, ( জল যথ! জাঙাল ভাঙিলে 

কোলাহলে )7; দেবদল, তেজোহীন এবে, 

পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা 

যায় উড়ি অগ্নিকণ! বছিলে প্রবলে 

১৪। পরদারালোতে-_-পরন্ত্রীলোতে। ১৯। অনম্বর--আকাশ ॥ 
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পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিল! লক্ষণে 

দেবাকৃতি। বীরম্দে ছুর্মদ সমরে 
রাবণ, নাদিল| বলী হুহুঙ্কার রবে; 
নাদিলা সৌমিত্রি শুর নির্ভয় হাদয়ে, 

নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে ! 

- দেবদত্ধনুঃ ধন্ী টহ্কারিলা রোষে। 

“এত ক্ষণে রে লক্ষমণ,»--কহিল1 সরোষে 

রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইন কি তোরে, 
নয়াধম 1 কোথা এবে দেব বজ্বপাণি? 

শিখিধবজ শক্তিধর 1 রঘুকুলপতি, 

ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে 

রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে 

*সুমিতরা জননী তোর, কলত্র উদ্িলা, 

ভাব্ দোহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে 

দিব এবে; রক্তআোতঃ শুষিবে ধরণী! 
বুক্ষণে সাগর পার হইলি, ছুন্মাতি, 

পশিলি রাক্ষপালয়ে চোরবেশ ধরি, 

হরিলি রাক্ষমরত্ব--অমুল জগতে ।” 
গঞ্জিলা ভৈরবে রাজ। বসাইয়৷ চাপে 

অগ্নিশিখামম শর ; ভীম সিংহনাদে 

উত্তরিলা তীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,__ 

“ক্ত্রকুলে জম্ম মম, রক্ষঃকুলপতি। 
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব 

তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি, 
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব 

শোক তব, প্রেরি তোম। পুত্রবর যথা !” 
বাজিল তুমুল রগ; চাহিল! বিল্ময়ে 

দেব নর ঠোহা পানে; কাটিল! সৌসিত্রি 

৫। মত্ত করী--মত্ত হত্ী। ১৩। কলর্জ-স্ী। ১৯। চাপ 
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শরজাল মুছুহঃ হুহঙ্কার রবে! 
সবিদ্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, “বাখানি 
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি 
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সবরখি, 
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে |” 
ম্মরি পুত্রবরে শুর, হানিলা সরোষে 

মহাশক্তি ! বজ্রনাদে উঠিলা গঞ্জিয়া, 
উজ্জলি অন্বরদেশ সৌদামিনীরূপে, 
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাপিলা সভয়ে 
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে 
লক্ষণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্ঝনি 

দেব-অন্ত্র, রত্তশ্রোতে আভাহীন এবে। 

সপন্নগ গিরিসম পড়িলা মুমতি। 

গহন কাননে যথ| বিধি মুগবরে 

কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি 

তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী 

ধাইল ধরিতে শবে !' উঠিল চৌদিকে 

আর্তনাদ ! হাহাকারে দেবনররধী 
বেড়িল সৌমিত্রি শুরে। কৈলাসসদনে 
শঙ্করের পদতলে কহিল! শঙ্করী,__ 

“মারিল লক্ষণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি 

সংগ্রামে | ধুলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি 
স্থমিত্রানন্দন এবে ! তুষিলা রাক্ষসে, ॥ 
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা৷ রণে 
বাসবের বীরগর্ধ্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি, 

বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে !” 

হাসিয়! কহিলা শুলী বীরভত্র শুরে-_ 
“নিবার লঙ্কেশে, বীর !” মনোরথ-গতি, 

১৩। সপরগ---সসর্প। ১৭। শব যতদেহ 
২৪। লাধবিলা--লাখব করিলা অর্থাং কমাইলা । 

২৭ 
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রাবণের কর্ণমূলে কহিল! গন্ভীরে 

বীরভদ্র ; “যাও ফিরি ত্বর্ণলঙ্কাধামে, 

রক্ষোরাজ | হত রিপু, কি কাজ সমরে £” 
স্বপনীসম দেবদূত অদৃশ্য হইল! । 

সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে; 
বাজিল রাক্ষস-বাস্, নাদিল গভীরে 

রাক্ষম; পশিল| পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী-- 
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি | 

রক্তবীজে নাশি দেবী, তাগুবি উল্লাসে, 

অষ্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি, 
রক্তআোতে আর্জদেহ ! দেবদল মিলি 

স্ততিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিল 

বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে ! 
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে 

সুর্দলে সুরপতি গেলা সৃরপুরে। 

ইতি প্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শ্তিনির্ভেদে। নাম 

সণডমঃ সর্গঃ। 

৯। তাগুবি--তাওব অর্থাৎ নৃত্য করিয়া! । 



অষ্টম সর্গ 
রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, 

প্রবেশি' রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে 

কিরীট ; রাখিল! খুলি অন্তাচলচূড়ে 

দিনান্তে শিরের রত্ব তমোহ। মিহিরে 
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ; 

আইল] রজনীকান্ত শান্ত মুধানিধি | 
শত শত অগ্নিরাশি জলিল চৌদিকে 

রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সবরধী 
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা 
নীরবে ! নয়নজল, অবিরল বহি, 

ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে, 
গির্ুদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গেরিকে, 
পড়ে তলে প্রঅবণ ! শুহ্যমনাঃ খেদে 
রঘুসৈম্য ;__বিভীষণ বিভীষণ রণে, 
কুমুদ, অঙগদ, হুনূ, নল, নীল বলী, 
শরভ, স্থমালী, বীরকেশরী স্বাছ, 

সুগ্রীব, বিষণ্ন সবে প্রভুর বিষাদে ! 
চেতন পাইয়। নাথ কহিলা কাতরে 1_- 

“রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিন্থ যবে, 

লক্ষ্রণ, কুটারদ্বারে, আইলে যামিনী, 
ধনুঃ করে হে স্ুধন্থি জাগিতে সতত 
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে-_ 
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি, 

বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়। 
আমায়, হে মহাবাছু, লভিছ ভূতলে 

১। বিরাম-মদ্দিরে__ বিশ্রামে | ৪ । তমোহা_ন্ককারদাশক | মিহির 
১২। গৈগ্সিক_ ধাতৃবিশেষ। ১৩। প্রল্রবণ-_-বরণা। ৮ 
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বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে? 
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে 
ভ্রাতৃ-আজ্ঞ। 1 তবে যদি মম ভাগ্যদোষে_ 

চিরভাগ্যহীন আমি- ত্যজিলা আমারে, 
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে 
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী? 

দেবর লক্ষণে প্মরি রক্ষঃকারাগারে 
কাদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভূলিলে__ 
হে ভাই, কেমনে তুমি ডুলিলে হে আজি 
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে ! 

হে রাঘবকুলচুড়া, তব কুলবধু, 
রাখে বাধি পৌলত্তেয়? না৷ শাস্তি সংগ্রামে 

হেন ছুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব 
এ শয়ন-_বীরবীর্ধ্যে সর্ববতুক্ সম 

দুর্বার সংগ্রামে তুমি 1 উঠ, ভীমবাছ, 
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি 
তোমা বিনা, যথা রথী শুস্তচক্র রথে ! 
তোমার শয়নে হন বলহীন, বলি, 

গুগহীন ধনু; যথ| ) বিলাপে বিষাদে 

অঙ্গদদ; বিষণ্ন মিতা সুগ্রীব মুমতি, 

অধীর কর্বরোত্বম বিভীষণ রথী, 
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি, 
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি ! 

“কিত্ত ক্লান্ত যদি তুমি এ ছুরস্ত রণ, 

ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে । 

নাহি কাজ, প্রিয়তম, মীভায় উদ্ধারি, 

১২। পৌলত্ডেয়-_-পুলগুনদ্দন রাবগ। ১৪। জর্ধভুক্ সম-_অগ্নিতুদ্য 

১৫। ছুর্ববার-_যাহাকে ছুঃখে নিবারণ করা! যায়। ১৯। বিলাপে_বিলাপ করে 

ৎ১। কর্বরোভম-_রাক্ষসত্রেষ্ঠ। 

২$। উ্থীদি_ উ্থীলন করিয়া অর্থাং শি, হি | 
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অভাগিনী | নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে। 
তনয়-বৎসল যথ। সুমিত্রা জননী 

কাদেন সরযৃতীরে, কেমনে দেখাব 
এ মুখ, লক্ষণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 

সঙ্গে মোর? কি কহিব, স্ধিবেন যবে 
মাতা, “কোথা, রামভদ্রঃ নয়নের মণি 

আমার, অনুজ তোর ? কি বলে বুঝা 

উন্মিল! বধূরে আমি, পুরবাসী জনে? 
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিল৷ কাননে । 

সমছুঃখে সদ। তুমি কাদিতে হেরিলে 
অশ্রময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে 

অঁশ্রধার। ; তিতি এবে নয়নের জলে 

আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে, 

প্রাণাধিক ? হে লক্ষণ, এ আচার কভু 
( সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !) 
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি, 

পুজিনু দেবতাকুলে,_-দিলা কি দেবতা 

এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ; 
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুম্রমে, 

নিদাঘার্ ; প্রাণদান দেহ এ প্রস্থনে ! 

সুধানিধি তুমি, দেব স্ধাংশু ; বিতর 

জীবনদায়িনী সুধা, বাচাও লঙ্ষ্মণে__ 

বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে 1 

১। অভাগিনী-ইহা সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার 

তাংপর্ধা এই যে, সীতার নিমিত্তেই লক্ষণের এতাদৃলী দুরবস্থা! ঘটিয়াছে। 

২২। সরস--সরস করিয়! ধাক। ২৩। এ প্রন্থনে- লক্মণরূপ পুশ্পে। 

২৪ । বিতর--বিতরণ অর্থাৎ দাম কর। 
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এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু 
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে ) 

উচ্ছাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে। 
মহীরুহব্যুহ যথ! উচ্ছ্াসে নিশীথে, 

বছে যবে সমীরণ গহন বিপিনে। 

নিরানন্দ শৈলমুত। কৈলাস-আলয়ে 

রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসঙ-প্রদেশে, 

ূর্জটির পাদপদ্নে পড়িছে সঘনে 
_ অশ্রবারি, শতদলে শিশির যেমতি 

প্রত্যুষে ! স্ুৃধিলা প্রভূ, “কি হেতু, সুন্দরি, 

কাতর! তুমি হে আজি, কহ তা আমারে 1” 

ক ন! তুমি জান, দেব?” উত্তরিল! দেবী 

গৌরী; “লক্ষণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, 

আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে। 

অধীর হাদয় মম রামের বিলাপে 

কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে 

এবিশ্বে? বিষম লঙ্জ! দিলে, নাথ, আজি 

আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কমলিলে। 

তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে, 

তাপসেন্দ্র; তেঁই বুঝি, দণ্ডিল! এরূপে 1 
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে! 

কুক্ষণে মৈথিলীপতি পুজিল আমারে !” 

নীরবিল। মহাদেবী কার্দি অভিমানে । 

হাসি উত্তরিল! শল্ভুঃ “এ অল্প বিষয়ে, 

কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ? 

প্রের রাঘবেন্্র শুরে কৃতাত্তনগরে 

৪। মিশ্ীথ-_অর্রান্র। ৬। শৈলনুতা--গিরিবাল]। 

৭। উৎসঙ্গ-প্রদেশে-_ক্রোড়দেশে অর্থাং কোলে ' 

৮| ধূর্জট-_মহাদেব | সঘদে-ক্রমাগত, মিরস্বর, ঘন বন 

১৪। আক্ষেপিছে-_আক্ষেপ করিতেছে। 2৭ কৃতাত্বদগরে-_যমপুরে। 



০৪--১৩০ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ অষ্টম সর্গ ২১৫ 

মায়! সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে, 
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রধী। 

পিতা রাজ! দশরথ দিবে তারে কয়ে 

কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে, 
আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে ! 

_ দেহ এ ব্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি । 
তমোময় যমদেশে অগ্রিস্তস্ত সম 

জ্বলি উজ্জবন্সিবে দেশ ; পুজিবে ইহারে 
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথ্]।” 

কৈলাস-সদনে তুর্গ। স্মরিলা মায়ারে । 
অবিলম্বে কৃহকিনী আসি প্রণমিল। 
অন্থিকায় ; মৃছ স্বরে কহিল! পার্বতী; 
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি | 

কাদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে ্ 

আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে, 
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দৃশরথ পিতা 
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সমতি 

সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত, 
হত এ নশ্বর রণে। ধর পল্মকরে 

ত্রিশূলীর শুল, সতি। অগ্নিস্তস্ত সম 
তমোময় যমদেশে জলি উজ্জলিবে 

অস্ত্রবরর |” প্রণমিয়া উমায় চলিল! 

মায়া। “ছায়াপথে ছায়া প্ালাইলা দূরে 
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল 

তারাবলী- মণিকুল সৌরকরে থা । 

পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা, 

সিদ্কুনীরে তরী যথা, চলিল। রূপসী 

| 

২। প্রেতদেশ-_ন্বত ব্যকিদিপের স্থান, অর্থাং যমালয়। 

৭। তমোময়--অন্ধকারময় | ২৬। খমুখে-_আকাশমুখে অর্থাং আকাশে । 

২৭। সিদ্ধুণীয়ে--সমুদ্রজলে , তরী--নৌক! । ্ 
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লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিল! দেবী 
যথায় সসৈচ্ে কু রঘুকুলমণি। : 
পুরিল কনক-লঙ্ক। স্বর্গীয় সৌরতে। 

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী।-_ 
“মুছ অশ্রবারিধারা। দাশরথি রখি, 
বাঁচিবে প্রাণের ভাই ; সিদ্ধুতীর্-জলে 

করি স্নান, শীত্র তুমি চল মোর সাথে 

যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, সুমতি, 

তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে। 

পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়। 
কি উপায়ে নুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে 
জীবন। হে ভীমবাছ, চল শীঘ্র করি। 

সজিব শুড়ঙ্গপথ নির্ভয়ে, সুরধি, 
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়। 
তবাগ্রে। শ্ুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত; 

কহ সবে, রক্ষা তার করুক লক্ষণে ।” 

সবিশ্ময়ে রাঘবেন্্র সাবধানি যত 

নেতৃনাথে, মিম্ধৃতীরে চলিল! মুমতি_- 
মহাতীর্ঘ। অবগাহি পৃত জোতে দেহ 
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি 

তর্পথে, শিবির-দ্বারে উতরিল। ত্বরা 

একাকী । উজ্জল এবে দেখিলা নৃমণি 

দেবতেজঃপুণ্জে গৃহ । কৃতার্জলিপুটে, 

পুষ্গাঞ্জলি দিয়া রথী পুজিল! দেবীরে। 
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে 

বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিল। সাহসে 

কি ভয় ভাহারে, দেব শ্ুপ্রসম্ন যারে 1 

চলিলা রাঘবস্রেষঠ, তিমির কানন- 
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশীভাগে 

:১৩১৮১৫৯, 
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সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে। 

আগে আগে মায়াদেবী চলিল] নীরবে । 

কত ক্ষণে রঘুবর শুনিল৷ চমকি 
কল্লোল, সহজ শত সাগর উথলি 

রোষে কল্লোলিছে যেন! দেঁখিল! সভয়ে 

অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত ! 
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী 
বজনাদে ; রহি রহি উলিছে বেগে 

তরঙ্গ, উৎলে যথ! তপ্ত পাত্রে পয়ঃ 

উচ্ছ্াসিয়া ধুমপুজ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে ! 
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে ; 

কিম্বা চন্দ্র, কিন্বা তারা ; ঘন ঘ্নাবলী, 
উগরি পাবকরাশি, ভমে শূন্যপথে 

বাতগর্ভ, গজ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি 
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়! রোষে ! 

সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে 
হেরিল! অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কতু, 
কভু ঘন ধুমাবৃত, সুন্দর কভু ব৷ 

স্ববর্ণে নিম্মিত যেন! ধাইছে সতত 

সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি_ 
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে ! 

মৃধিলা বৈদেহীনাথ,_“কহ, কৃপাময়ি, 

কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত? পু 
কেন ব। অগণ্য প্রাণী ( অগ্নিশিখ। হেরি 

পতঙ্গের কুল যথ| ) ধায় সেতু পানে ?” 

উত্তরিল। মায়াদেবী,__“কামরূপী সেতু, 

৪ | কঙ্লোল--কল কল শব । ৭। পরিখা--গড়খথাই। 

৯। পর়ঃ-_ছুষ্ধ। ১৩। পাবকরাশি-_অগ্রিরাশি | 

১৫। পিনাকী--মহাদেব । পিনাক--শিবধন্থঃ। ইয়ু--বাপ। 

২৬। কামরদী-_হ্বেচ্ছারণী। অর্ধাং যখন যেমন ইচ্ছ, সেইরপ রূপ যে ধারণ করিত 

পারে। 

২৮ 
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সীতানাথ; পাগী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে, | 
ধুমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী, 

প্রশস্ত, হুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা ! 
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি, 

ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে নকলে 
গ্রেতপুরে, কর্মফল ভূগ্রিতে এ দেশে । 

ধর্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে 
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাগী যার! 

সাতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি 

মহাকেশে ; যমদৃত গীড়য়ে পুলিনে, 
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন | 
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে 
নরচস্কুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা” 

ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে, 
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী 
উজ্জবলি বিকট দেশ । সেতুর নিকটে 

সতয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মুরতি 

যমদূত দণ্ডপাণি। গজ্জি বজজনাদে 

নুধিল কৃতান্তচর, “কে তুমি? কি বলে, 

সশরীরে, হে সাহসি, পশিল! এ দেশে 
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব 

দগডাঘাতে মুহূর্তেকে ” হাসি মায়াদেবী 
শিবের ত্রিশুল মাতা দেখাইলা দুতে। 

নতভাবে নমি দত কহিল সতীরে ;- 
“কি সাধ্য আমার, সাধিব, রোধি আমি গতি 

তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ 

উল্লাসে, আকাশ যথ! উষার মিলনে !” 
বৈতরণী নদী পার হইল! উভয়ে। 

লৌহময় পুরীঘ্বার দেখিলা সম্মুখে 

১০। পড়কে-পীড়া দেয়। পুলিদে-তীরে। 
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রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি 
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি | 
আগ্নেয় অক্ষরে লেখ! দেখিল। নৃমণি 
ভীষণ তোরণ-মুখে,_-“এই পথ দিয়া 

যায় পাগী ছঃখদেশে চির ছুঃখ-ভোগে 7 
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে !” 

আস্থিচর্মসার দ্বারে দেখিলা স্রধী 
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাপেক্ষীণ তন্ন 

থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে, 
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি। 
পিত্ত, শ্লেম্সা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে 

অপহরি জ্ঞান তাস । সে রোগের পাশে 

বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;_- 
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি ছুর্্মতি 
পুনঃ পুনঃ, ছুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে 
সুখাগ্ ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে 
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আখি! নাচিছে, গাইছে 
কভু, বিবাদিছে কভু, কীরদিছে কভু বা 

সদা জ্ঞানশৃন্য মুঢ়, জ্ঞানহর সদা ! 

তার পাশে হুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ 
শব যথা, তবু পাগী রত গে! স্বরতে-_ 

দহে হিয়৷ অহরহঃ কামানলতাপে । 

তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে, 

৩। আগ্রেয়__অগ্রিময়। ৪1 তোরণ__গেট।  ৬। স্পৃহা ইচ্ছা, লোভ | 

১১) শ্লেমা_কফ। ১৩। বিশাল-উদ্বর-__লম্বোপর 1” ১৪। অঙ্জীর্_অপাক । 

১৪-_১৬। অন্বীর্ণ ভোজনল-দ্রব্য ইত্যাদির তাংপর্য্য এই যে, উদরিক ব্যক্তির 

ভোক্ষন-লালস! অধিক হয়, সুতরাং সে উপাদেয় সামশ্রীর তক্ষণম্পৃহার পূর্বতক্ষিত অপাক 

অবাজাত উদ্দিগিরণপুর্বক উদর শুন্ত করে। 

১৬--১৯। প্রমত্তত্ব-__প্রমণ্ততা | নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, ভানহরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রষত্ধতার 

স্বাভাবিক লক্ষণ! ২৩। যল্মা- যঙ্াকুস। 



২২ .. মধুনৃদন-গ্রস্থাবলী ২৩৮-২৬২ 

কাসি কাসি দিবানিশি ) হাপায় হাপানি-_ 
মহাগীড়া! বিস্চিকা, গতজ্যোতিঃ আখি; 
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহুরী 
শুভ্রজলরয়রপে ! তৃষারূপে রিপু 

আক্রমিছে মুহুরহঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে 

ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে 

ক্ষীণ অঙ্গ যথা ব্যান্র, নাশি জীব বনে, 
রহিয়। রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে 

কৌতুকে ! অদূরে বসে সে রোগের পাশে 
/ উন্মত্ততা,_-উগ্র কভু, আহুতি পাইলে “ 

উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কু হীনবলা। 

বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত) কভু বা 
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা * 

কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া 

উম্মদা ; কতু বা কাদে; কতু হাসিরাশি 

বিকট অধরে ; কতূ কাটে নিজ গলা 

তীক্ষ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে, 
গলে দড়ি! কু, ধিক! হাব ভাব-আদি 

বিভ্রমবিলাসে বাম আহ্বানে কামীরে 

কামাতুরা | মল, মুত্র, ন! বিচারি কিছু, 
অন্ন সহ মাথি, হায়, খায় অনায়াসে ! 

কডু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কতু ধীর! যথা 

শ্রোতোহীন প্রবাহিণী--পবন বিহনে ! 
আর আর রোগ যত কে পারে বধিতে ? 

দেখিল! রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে 

২। বিশ্বৃচিকা__-ওলাওঠা, উদর-ণীড়া | 

৪ শুভ্রজলরয়কূপে-_-গুভ্রজ্জলবেগরূপে । অর্থাং ওলাউঠা রোগে সর্বশরীরের 

শোণিত জলকপে পরিণত হইয়! মুখ ও মলঘ্বার দিয়া বহির্গিত হইতে ধাকে। আর পিপাসা 

আবর্ষন প্রভৃতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ ।  ৫। অন্গগ্রহ--আকর্ষমী। ধহ$্কার, 

খেঁচারোগ। ২৩। প্রবাহিণী-_নরী । 
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( বসন শোণিতে আর, খর অসি করে, ) 

রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ ৃতবেশে ! 
নরমুণগ্ডমাল! গলে, নরদেহরাশি 

সম্মুখে ! দেখিল। হত্যা, ভীম খড়গপাণি। 

উর্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে ! 

বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু ছুলিছে নীরবে 

আত্মহত্যা, লোলজিহব, উদ্মীলিত জাখি 

ভয়ঙ্কর ! রাঘবেক্দ্রে স্ভাষি সুভাষে 

কহিলেন মায়াদেবী--“এই যে দেখিছ 

বিকট শমনদূত যত, রঘুরখি, 

নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমগ্ডলে 

অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি 

মুগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতাস্তনগরে, 

সীতাকাস্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে 

কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে ! - 

দক্ষিণ দুয়ার এই ! চৌরাশি নরক- 

কুণ্ড আছে এই দেশে ! চল ত্বরা করি” 
পশিল। কৃতান্তপুরে সীতাকাস্ত বলী, 

দাবদগ্ধ বনে, মরি, খতুরাজ যেন 

বসম্ত ; অমৃত কিন্ব। জীবশৃহ্য দেহে! 
অদন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে 

আর্তনাদ; ভূকম্পনে কাপিছে সঘনে 

জল, স্থল ; মেধাবলী উগরিছে রোষে 

কালাগ্নি ; ছুর্গন্ধময় সমীর বহিছে, 

লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে ! 

কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে 

১। খর-_তীক্ষ ৷ ২। ক্ুতবেশে-সারথিবেশে । 

৫ | নিধনসাধনে-__নাশসম্পাদনে অর্থাং মারণে | 

১৫। জীবে- জীবিত থাকে । ১৯। দাবদঞ্ধ-_ দাবানলদক্ধ | 

২৪। স্ুন্ধময়-_ছূর্ন্ধপূর্ণ । সমীর-_ সমীরণ, পবন, বায়ু । 
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মহাহ্দ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে 
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী 
ছটফটি হাহাকারে ! “হায় রে, বিধাতঃ 

নির্দয়, স্থজিলি কি রে আম! সবাকারে 
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিম 

4 জঠর-অনলে মোর! মায়ের উদরে 1 / 

কোথা তুমি, দিনমণি1 তৃমি, নিশাপত্তি 
সুধা? আর কি কতু জুড়াইব আখি 
হেরি তোমা দৌহে, দেব? কোথা সত, দারা, 

আত্মবর্গ। কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু 

বিবিধ কুপথে রত ছিন্ু রে সতত-_- 

করিম কুকর্ম, ধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি 1” 

এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হুদে 
হহঃ ৷ শৃহ্যদেশে অমনি উত্তরে 

বা বাণী ভৈরব নিনাদে,- 

“বৃথা কেন, মুঢুমতি, নিন্দিষ্ বিধিরে 
তোরা? স্বকরম-ফল ভূঙ্জিস্ এ দেশে ! 

পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু? 

বিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !” 

নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি 
যমদুত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ; 
কাটে কৃমি; বজ্জনখা,মাংসাহারী পাখী 
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছি'ড়ে নাড়ী-ভুড়ি 

হহস্কারে! আর্তনাদে পুরে দেশ পাগী! 
কহিল! বিষাদে মায়া রাঘবে সস্ভাষি_ 

“রৌরব এ হুদ নাম, শুন, রঘুমণি। 
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে ছুর্মতি, 

৯। দারা_দ্রী। ১৫। শুভভদেশভব| বাধ--আকাশবাগী অর্থাৎ দৈববাণী : 

১৯। জুবিধি-নুনিয়ম | বিধির-_বিধাতার | বিত্বি--নিয়ম। 

২২। ক্কমি*-কীট, পোকা । ২৪। পূরে_পর্ণ করে। 
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তার চিরবাস হেখ1; বিচারী যগ্ভপি 

অবিচারে রত, সেও পড়ে এই তুদে ; 
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী । 

_ না নিবে পাবক হেখ, সদা কীট কাটে! 
নহে সাধারণ অগ্নি কহিন্ু তোমারে, 

জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, 

রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা 
জলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব 

কুম্তীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদুত ভাজে 
পাগীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি, 
অদুরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি 

বোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে 

নারিতে তিডিতে হেথা, রঘু্েষ্ঠ রথি ! 
কিম্বা চল চাই, যথা অন্ধতম কৃপে 
কাদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে 

চিরবদ্দী 1” করপুটে কহিল! নৃপতি। 
“ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি 

পরছুঃখে, আর যদি দেখি ছুঃখ আমি 

এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমগ্ডলে 

স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশ! যদি 
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে 
পারে কি গো নিবারিতে 1” উত্তরিল] মায়া” 
“নাহি বিষ, মহেধাস, এ বিপুল ভবে, রর 

না দমে উষধ যারে ! তবে যদি কেহ 

অবহেলে সে উষধে, কে বাঁচায় তারে? 

টড 

১৫। আত্মহা_ আত্মঘাতী । 
১৬। চিরবন্দী__চিরবন্দী-শ্বরূপ । আত্মঘাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাংপর্ধ্য 

এই যে, তাহের উক্ত কৃপনামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কখনই সম্ভাবনা নাই । 

২১। কলুষকুহকে--পাপকুহকে । ২৫। অবহেলে--অবহেল! করে। 
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কর্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি, 
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা 

অভেগ্য কবচে ধর্ম আবরেন তারে ! 

এ সকল দণডস্থল দেখিতে যগ্ঠপি, 
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে 1” 
কত দুরে সীতাকান্ত পশিলা কাস্তারে-_ 

নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী, 
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে, 

না ফোটে কুম্বমাবলী-_বনম্থশোভিনী । 

স্থানে স্থানে পত্রপুণ্জে ছেদি প্রবেশিছে 

রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্ত যথা। 

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল 

বিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভা্ডে যথা 
মক্ষিক। মুধিল কেহ সকরুণ স্বরে, 

“কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইল! 
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি? 

কহু কথা; আম! সবে তোষ, গুণনিধি, 

বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল 

পাপগ্রাণ যমদুত, সে দিন অবধি 
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমর] । 

জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি, 

বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !” 

১। রণে-_রণ করে। 

৩। আবরেদ--আবরণ করেন) ঢাকেন। অর্থাং ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন। 

৬1 কাস্তার-হূর্গম পথ। 

:১০--১১। রোগীহান্ডের সহিত কিরণাবলীর উপম! দ্বিবার মন্দ এই যে, যেম 

গীড়িত ব্যক্তির হীন্তে কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ কিরণজালের পত্রমধ্য দি! 

প্রবেশ করাতে ফেবল আলোকমান্্র আছে, কিন্তু তাহীতে কোন তেজঃ নাই। 

১৭। তোষ-তুষ্ট কর । ্ 

২০। রমনাজনিত ধ্বনি--রসনোচ্চারিত শব, অর্থাৎ মানবৰাকা। 

২২। বরাহ-_শ্রেঠাঙ্, অর্ধাং দুন্দর। 
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উত্তরিলা রক্ষোরিপু, “রদ্বুকুলোস্তব 
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রঘী 

পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ; 

রাম নাম ধরে দাস হায়, বনবাঙ্গী 
ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব 

পিতায়, তেই গো আজি এ কৃতাস্তপুরে 1” 

উত্তরিল প্রেত এক, “জানি আমি তোমা, 

শুরেন্্র ; তোমার শরে শরীর ত্যজিহ 

পঞ্চবটাবনে আমি !” দেখিলা নৃমণি 
চমকি মারীচ রক্ষে- দেহহীন এবে ৷ 

জিজ্ঞাসিল। রামচন্দ্র, “কি পাপে আইলা 
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে 1” 

“এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য ছুর্্মতি, 
রঘুরাজ !” উত্তরিলা শৃহ্যদেহ প্রাণী, রর 
“সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিন্ন তোমারে, 

তেই এ ছুর্গতি মম!” . আইল দৃষণ 
সহ খর, ( খর যথ! তীক্ষতর অসি 

সমরে, সজীব যবে, ) হেরি রঘুনাথে, 
রোষে, অভিমানে ট্োোহে চলি গেল৷ দূরে, 

বিষদস্তহীন অহি হেরিলে নকুলে 

বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পুরিল 

ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে 
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা 

বহিলে প্রবল ঝড়! কহিল! শুরেশে 

মায়া, “এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি, 

৫। ভেটিব--সাক্ষাৎ করিব। 

১৩। পৌলভ্তয-স্পুলগ্তানন্দন রাবণ । ১৭। খর-খরনামক রাক্ষস । 

২০। অহি-_সর্প। নকুল--নেউল । থর দুষণের বিষ্দস্তহীন সর্পের সহিত তুলনা 

দিবার তাৎপর্য এই যে, যেমন সর্পের বিষ-দাত ভাঙ্গিলে আর বল থাকে ন', সেইরূপ খর 

দূষণ রাষের নিকট পরাজিত হওয়া অবধি পরাক্রমশুত হইয়াছে । 

২৯ 
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নানা কুণ্ডে করে বাস; কতু কভু আমি 
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে । 

ওই দেখ যমদৃূত খেদাইছে রোষে 
নিজ নিজ স্থানে সবে |” দেখিল বৈদেহী- 

হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে, 

পশ্চাতে ভীষণ-যুর্তি যদৃত ; বেগে 
ধাইছে নিনাদি তৃত, মুগপাল যথা 
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে 

উর্দশ্বাস ! মায়া সহ চলিল! বিষাদে 
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে | 

কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিলা স্বরথী 

সিহরি! দেখিল! দুরে লক্ষ লক্ষ নারী, 
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকল। যথা 

আকাশে! কেহ ব| ছি'ড়ি দীর্ঘ কেশাবলা, 
কহিছে, “চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা, 

বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম কর্ম ভুলি, 
উন্মদা যৌবনমদে 1” কেহ বিদরিছে 
নথে বক্ষঃ, কহি' “হায়, হীরামুক্ত। ফলে 

বিফলে কাটান দিন সাজাইয়। তোরে ; 
কি ফল ফলিল পরে!” কোন নারী খেদে 

কুড়িছে নয়নঘয়, ( নির্দয় শকুনি 

মৃতজীব-তখি যথা ) কহিয়া, “অঞ্জনে 
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ হানিতাম হাসি 

চৌদিকে কটাক্ষণর ; শুদর্পণে হেরি 

বিভা! তোর, ঘণিতাম কুরঙনয়নে ! 

গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে! 

২১। কুড়িছে-_উপড়াইতেছে, অর্থাং তুলিয়া ফেলিতেছে। 

২২। অঙ্থন-_কাছল। ২৫। স্বৃণিতাম-_দ্বণা করিতাম। 
২৬। গরিমার-গৌরবের। কেশাবলী প্রভৃতির চিকণ বদ্ধনাদির দ্বার] কাঁমিগণে। 

মনোহরণাদিপূর্বাক নান! জুখতোগ বর্ণনানভ্তর “গরিমার পুস্কার” ইত্যাদি বর্ণনার তাংপর্ 
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চলি গেল! বামাদল কাদিয়া কাদিয়া ৷ 

পশ্চাতে কৃতান্তদৃতী, কুস্তল-প্রদেশে 
স্বনিছে ভীষণ সর্প ; নখ অসি-সম) 

রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; ছুলিছে সঘনে 

কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে ; 
নাসাপথে অগ্নিশিখ৷ বলি বাহিরিছে 
ধকৃধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা৷ সহ। 

সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, “এই যে 
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে, 
বেশভূষাসক্ত। সবে ছিল মহীতলে । 

সাজিত সতত ছুষ্টা, বসস্তে যেমতি 
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে 

কামাতুরা | এবে কোথ! সে রূপমাধুরা, 

সে যৌবনধন, হায়?” অমনি বাজিল 
প্রতিধ্বনি, “এবে কোথা সে রূপমাধুরী, 

সে যৌবনধন, হায়!” কীদি ঘোর রোলে 

চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে । 

আবার কহিল! মায়; পুনঃ দেখ চেয়ে 

সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু*” দেখিলা ন্বমণি 

আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে ! 

পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী, 

কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে, 

মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে ! 

দেবরাজ-কন্-সম মণ্ডিত রতনে 

এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি ঘারা যে স্বর্গতুল্য স্থখভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে সুখতোগ 

নরকতভোগন্ধপে পরিণত হইল । 

৪1 রক্ঞাক্ত__রক্তমিশ্রিত। 

২৪। কনু--শঙ্খ। কবিরা সচরাচর শখ্ের সহিত গরীব অর্থাৎ খাড়ের হুলনা দিয়া 

খাকেন। 
ঃ 
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গ্রীবাদেশ ; শুঙ্ব্বর্ণমুতার কাচলি 

আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে 

কৃচ-রুচি, কাম-্ষুধ। বাড়ায়ে হৃদয়ে 

কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পষ্টবাসে, 

( ৃক্ম অতি ) গুরু উরু যেন ঘবগ। করি 

আবরণ, রস্তা-কাস্তি দেখায় কৌতুকে, 
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে 

অঞ্সরীর, জল-কেলি করে তার! যবে। 

বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা । 
মুদঙ্লের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা, 

আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে। 

সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভালিছে অঙ্গন] । 

রূপন পুরুষদল আর এক পাশে 

বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি 

কৃত্তিকা-বল্পত দেব কাণ্তিকেয় বলী, 

কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব ! 

হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি 

কপটে কটাক্ষ-শর হানিল1 রমণী, 

কন্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে । 

তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুম্নমের দামে 

ধূলারূপে জ্তান-রবি আশু আবরিল। 

হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা 

জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি ? 

১.৪) ক্ষ স্বর্ণ-সুতার কীচলি-_সুনাবরণ, স্তনকে আচ্ছাদন না করিয়! বরং তাহা 

রুচি অর্থাৎ কান্তির বৃদ্ধি করতঃ কামিগণের কামানল উদ্ধী করে। 

" 8-৮। এই শ্রীলৌকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা যে, তত্থা? 

উরুদেশের আবরণ ঢুরে থাকুক, বরং তত্ধ্য দিয়া আপন কান্তিসকল এমন প্রকাশ করিতোচে 

যে, যেষন বঙ্জহীনা! অপ্দরীঘলের কান্তি তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায়। 

১৬ | কিন্বা হে রতিদেবি, এই সকল পুরুষ তোমার মনোরথ মন্যথের তুল্য নুর । 

..২০-২৩। পুরুষকুল-দর্শনে এই সকল হূর্ব্ত। নারীগণের কামরিণু প্রবল হওয়া 

তাহাদের স্বাসবায়ু উভপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের কঠস্থিত কুদ্ুমমালার রজব; অর্থ 

কুহছমধূলি উড়াইয় ইত্যাদি । ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, এই জ্্রীলোকের! কামে বিবশা। হইল 

পুরুষদূলও তাহাদের হাব ভাব লাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল। 
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বিহঙ্গ বিহঙ্গী ষখ। প্রেমরজে মজি 
করে কেলি যথা তথা__রসিক নাগরে, 
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী-__ 
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে ! 

সহসা পুরিল বন হাহাকার রবে! 

বিস্ময়ে দেখিল৷ রাম করি জড়াজড়ি 

গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী 
কামড়ি জাচড়ি, মারি হস্তঃ পদাঘাতে। 

ছিপড়ি চুল, কুড়ি আখি, নাক মুখ, চিরি 

বজনখে। রক্তত্রোতে তিতিল। ধরণী । 

যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি 

কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি 

বিরাটে । উতরি তথা যমদূত যত 

লৌহের মুদগর মারি আশু তাড়াইল 

ছুই দলে। মৃছ্ভাষে কহিলা সুন্দরী 

মায়। রঘুকুলানম্দ রাঘ্বনন্দনে »- 

“জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল 

পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী । 

কাম-্ষুধা পুরাইল দৌহে অবিরামে 

বিসজ্জি ধর্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে, 

বজ্জি লঙ্জা; দণ্ড এবে এই যমপুরে । 

ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে, 

মরু-ভূমে ; ন্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি 

মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে 

এ সজমে ; মনোরথ বৃথা ছুই দলে । 

আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি । 

১-৪। বিহ্ঙ্গ বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী ও পুরুষদলের বিহঙ্গ বিহ্্দীর সহিত 

তুলনা! দিবার তাৎপর্য এই যে, দ্রতিকালে তাহাদের যেমন স্থানাস্থান ও সময়াসময়ের 

বিবেচন| থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়া উঠিল । 

২২-২৬। মরু-ভুমে মরীচিকা কেবল তৃষার উৎপাদক মা, কিন্ত তৃষার নিবারণে 

সে শক্তিনীনা। মীকাল ফলেরও অবিকল সেই ধর্ণা, এ নুযপা জ্রীদল ও দুদক 
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এ ছুর্ভোগ, হে সৃভগ, ভোগে বু পাগী 

মর-তৃমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি__ 

যৌবনে অগ্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী। 

অনির্ধেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে 

অনির্কেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে 

দৃহে দেহ, মহাবাহু, কহিন্ু তোমারে__ 

এ পাগী-দলের এই পুরস্কার শেষে !”_ 
মায়ার চরণে নমি কহিলা! নৃমণি, 

“কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিন্ু এ পুরে, 

তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বণিতে ? 

কিন্ত কোথা রাজ-খষি? লইব মাগিয়া 

কিশোর লক্ষণে ভিক্ষা তাহার চরণে 

লহ দাসে সে ম্বধামে, এ মম মিনতি ।” 

হাসিয়া! কহিলা মায়া, “অসীম এ পুরী, 

রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখান তোমারে । 

দ্বাদশ বংসর যদি নিরস্তর ভ্রমি 

কৃতান্ত-নগরে, শুর, আমা দৌহে, তবু 

না! হেরিব সর্ধভাগ | পূর্ব্বদ্ধারে সুখে 

পতি সহ করে বাম পতিপরায়ণা 

সাধবীকুল স্বর্গে, মর্থ্যে, অতুল এ পুরী 

সে ভাগে) সুরম্য হম্ম্য স্বকানন মাঝে, 

সুসরসী স্বকমলে পরিপূর্ণ সদা, 

পুরুষদূল 'বিধাতার দওবিধানান্ুসারে উভয়ে উভয়ের মনোরধ সফল করিতে অক্ষ? 

তত্রিমিত্তই উপরি উক্ত বিবাদ। প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অনুরাগ জন্মে, শে অন্রা 

বুধ! হইয়। মহাক্রোধরপ ধারণ করে। 

১.৭। এই অসাধারণ বর্ণন! নীতিপুক্ত নহে, প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইহা লী 

বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা নহে । কবি এ কুপাপের যে দও এ হলে রদ 

করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই এতদপেক্ষা দুকৌশলে প্রকাশ করা যায় না। এই নীতিগ' 

উপদেশবাক্যটি বোধ হয়) সকলেরই অনায়াসে হৃদয়দম হইবেক। ( যৌবনে অন্তায় ব্য 

বয়েসে কাক্গালী ) এই বর্ণদাটি নূতন সঙ্চলিত। ডো 

৯২। কিশোর--বালক | ৭২২। নুষরসী-_সুসরোবর | 
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বাসস্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে, 
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদ। পঞ্য্বরে । 

আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে 
মুরজ, মন্দিরা, বাশী, মধু সপ্তত্বরা ! 

দধি, দুগ্ধ, ঘুত, উৎসে উথলিছে সদ 

চৌদিকে, অমতফল ফলিছে কাননে ; 
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা ! 
চর্বব্য, চোষ, লেহা, পেয়, যা কিছু যে চাহে, 

অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা 

কামলতা, মহেঘাস, স্ ফলবতী। 

নাহি কাজ যাই তথ।; উত্তর দুয়ারে 

চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে হৃদেশে । 

অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !” 

উত্তরাভিমুখে ঠোহে চলিল৷ সত্বরে। . 
দেখিল! বৈদেহীনাথ গিরি শত শত 

বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে ! 
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি 
তুষার ; কেহ বা গঞ্জি উগরিছে মুছুঃ 
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় আোতে, 

আবরি গগন ভগ্মে, পুরি কোলাহলে 

চৌদিক্! দেখিলা! প্রভূ মরক্ষেত্র শত 
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি 

তাড়াইছে বালিবৃদ্দে উম্মিদলে যেন! 

দেখিল! তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ 

১। বাসম্ত সমীর-_বসস্তানিল । ৫। উৎস--ফুয়ারা | 

৭। প্রদধানেন--প্রদান করেন । 

৮। চর্বব্য-_যে বন্ধ চর্ব্ণ করিয়া খাইতে হয়। চোস্ত-যে বন্ত চুষিয়া খাইতে হয়। 

দ্হ--ধে বন্ত চাটিয়। খাইতে হয় । পেয়-_যে বন্ত পান করিতে হয়। 

৯। কামধুক্-্বর্গ। কাম--ইচ্ছাঃ অভিলাষ । ধুক-_দোহনকর্ত! | অর্থাং যেখানে 

মনোরধ পুর্ণ করেন ।  ১৬। বন্ধ্য__ফলশুন্ত, ধীজা।  ১৮। তৃষার-_ছিম, বরফ । ৃ 

১৯। দ্রবি--দ্্রব করিয়া অর্ধাং গলাইয়া | ২৪। তুড়াগ--সরোবর । 
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অকৃল ; কোথায় ঝড়ে হুস্কারি উথলে 
তরঙ্গ পর্ধবতাকৃতি ; কোথায় পচিছে 

গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে 

ভীষণ-মুরতি ভেক, চীৎকারি গল্ভীরে | 
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী 

শেষ যথা; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ; 

সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি। 

এ সকল দেশে পাগী ভ্রমে, হাহারবে 

বিলাপি | দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে, 

ভীষণদশন কীট | আগুন ভূতলে, 
শূহ্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে 

লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে! 

দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা৷ স্বরধী। 

নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ারী 

দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে 

কুমুমবনজনিত পরিমলসথা 

সমীর; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে 

পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;-- 
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে। 

মেইরূপে বঘুবর শুনিল। অদুরে 
বাগ্ভধ্বনি ! চারি দিকে হেরিল। হুমতি 
সবিদ্ময়ে ব্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী 

কনক-গ্রচ্থন-পূর্ণ ;-সুদীর্ঘ সরসী, 
নধকুবলয়ধাম! কহিলা সুত্বরে 

মায়া, “এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে 
পড়ি, চিরমুখ ভুঙ্জে মহারঘী যত । 

এরি 
রএএ২০৮- 

৩। কেলি- স্বীড়া, খেল! । ৪। তেক-বেঞড। 
«| মহোরগবৃন্দ_মহাসর্পসমূহ । অশেষশরীরী-_দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। 
৬। শেষ-_শেষনামক সর্প। অনন্ত নাগ। ২২। ্বর্ণসৌব-_ুবর্ণ অটালিক। 

২৩। কনক-্রন্থন-পুর্ণ-_্র্ণকুদম-পরিপূর্ণ। সঃসী-- সরোবর । 
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অশেষ, হে মহাভাগ, সস্তে।গ এ ভাগে 

সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাছ, 
দেখিবে যশম্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী 
য! সবার যশে পূর্ণ, নিকু্ যেমতি 

মৌরভে। এ পুণ্যতৃমে বিধাতার হাসি 
চন্ত্র-নূর্য্য-তারারাপে দীপে, অহরহঃ 
উজ্জলে।” কৌতুকে রী চলিল! সত্বরে, 

অগ্রে শুলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী 

দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র__রঙতূমিরাপে । 
কোন স্থলে শুলকুল শালবন যথা 
বিশাল ; কোথায় হেষে তুরজমরাজী 

মণ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে 
গজেন্দ্র! খেলিছে চন্মী অসি চন ধরি; 

কোথায় যুঝিছে মল্প ক্ষিতি টলমলি ; 
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন। 

কুন্বম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে, 
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে, 
বীরকুলসংকীর্তটনে । মাতি সে সঙ্গীতে, 

হস্কারিছে বীরদল ; বষিছে চৌদিকে, 
ন! জানি কে' পারিজাত ফুল রাশি রাশি, 

মুসৌরভে পুর দেশ । নাঁচিছে অগ্সবা। ) 

গাইছে কিম্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি। 

কহিল! রাঘবে মায়া, “সত্যযুগ-রণে + 

সম্মুখসমরে হত রধীশ্বর যত, 

দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি ! 
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকৃট দেখ 
নিশুস্তে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে-__ 
মহাবীর্যযবান্ রী । দেবতেজোন্তব! 

৯। রক্গভূমি--বুদ্ধক্ষেঅ। ১৫। পতাকাচয়--পতাকাসযুহ.। 

১৮। বীয়কুলসংকীর্তন-__বীরকুলেয় বলোগান। 

৩৬ 



১৬৪ | রধদূষনস্থালী র 

চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শুরেশে। 

দেখ শুস্তে, শূলীশস্ভুনিভ পরাক্রমে ) 
ভীষণ মহিষাস্রে, তুরঙগমদমী ) 
ব্রিপুরারি-অরি শুর সুরী ত্রিপুরে 

বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে । 
মৃদ্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে 

ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ1৮” মুৃধিলা সবমতি 

রাঘব, “কেন ন৷ হেরি, কহ দয়াময়ি, 
কুন্তকর্ণ, অতিকায়, নরাস্তক ( রণে 
নরাস্তক ) ইন্দ্রজিৎ আদি. রক্ষ*-শুরে ?” 

উত্তরিলা কুহকিনী, “অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত, 
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি । 

নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী, 
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে 
যতনে ;_বিধির বিধি কহিম্্ তোমারে । 

_ চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এ দিকে 

সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, ম্বমণি, 
তব সঙ্গে) মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি ।” 
এতেক কহিয়৷ মাত! অদৃশ্য হইল] । 

সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে 
তেজন্বী ; কিরীটচুড়ে খেলে সৌদামিনী, 
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি, 

; আভরণ! করে শুল, গজপতিগতি। 

অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্তাষি রামেরে, 
মৃধিলা, “কি হেতু হেথা সশরীরে আজি, 

রঘুকুলচুড়ামণি 1! অন্যায় সমরে 

সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ) 

৪। জিপুরারি-অরি--শিবশত্র | 

৫৮৭--৬5৩ 

৯*১০। প্রথম নরাত্তক--একজন রাক্ষসের নাষ। দ্বিতীয় নানক--নরকুলের 

অস্তকারী, অর্থাং যম। [১১1 অস্ো্ি_-$৫ঘেহিকজিয়। অর্থাত রানা ।. 
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কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতাস্তপুরে 
4 নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেক্দ্রিয় সবে । * 

মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মগ্ডুলে, 
পক্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে । 

আমি বালি।” সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি 

রধীন্দ্র কিকিস্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া 

বালি, “চল মোর সাথে, দাশরথি রথি! 

ওই যে উদ্ভান, দেব, দেখিছ অদুরে 
স্ববর্ণ-কুম্বমময়, বিহারেন সদা 

ও বনে জটায়ু রঘী, পিতৃসখা তব! 
পরম গীরিতি রথী পাইবেন হেরি 
তোমায়! জীবনদান দিল! মহামতি 

ধর্মকর্ম্ম_সতী নারী রাখিতে বিপদে ; 
অসীম গৌয়ব তেই! চল ত্বরা করি।” 

জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু* “কহ, কৃপা করি, 
হে স্থরথি, সমস্ত্থী এদেশে কি তোম।! 

সকলে ?” “খনির গর্ভে” উত্তরিলা বালি, 

“জনমে সহঅ মণি, রাঘব ; কিরণে 

নহে সমতুল সবে, কহিন্ন তোমারে 7 
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?” 
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিল! ছুজনে। 

রম্য বনে, বহে যথা পীযৃষসলিলা 

নদী সদা কলকলে, দেখিল। ৃমণি, 

জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রঘী; 
দ্বিরদ-রদ-নিম্মিত, বিবিধ-রতনে 

খচিত আমনাসীন ! উথলে চৌদিকে 
_ বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি 

৪। বিষল রয়ে নির্ঘাল বেগে । ৯। বিহারেন_বিহার করেন? ; 

২২। পীবুষললিলা-_অন্বতজল! ৷ ২৬। আসমাসীন_-আসনোপবি$ । 



২  শধুদ্দম্রস্থালী .. ৬৪১-৬৬৭ 

উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি 
মৌরকরপুঞ্জ ঘথ। উৎসব-আলয়ে ! 
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে 

বাসস্ত! আদরে বীর কহিল! রাঘবে।_ 

“জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি 
মিত্রপুত্র ! ধগ্ তুমি! ধরিলা তোমারে 

শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী ! 
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব ! 

দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেই দে আইলে 
সশরীরে এ নগরে । কহ, বৎস, শুনি। 

রণ-বার্তা ! পড়েছে কি সমরে হুর্মাতি 

রাবণ?” প্রণমি প্রভু কহিলা স্বত্বরে।_ 

«ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে, 

বিনাশিনু বছু রক্ষে ) রক্ষঃকুলপতি 
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে । 

তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ মৃমতি, 
অন্নজ; আইল দাস এ ছুর্গম দেশে, 

শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপ! করি, 
কহ দাসে, কোথ। পিতা, সখা তব, রথি ?” 

কহিল! জটায়ু বলী, “পশ্চিম ছুয়ারে 
বিরাজেন রাজ-ধষি রাজ-ধষিদলে। 

নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে; 
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি |” 

বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সমতি, 
বছ স্বর্ণ অট্রালিকা; দেবাকৃতি বু 

রহী; মরোবরকূলে, কুমুমকাননে, 
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা 

১। চন্রাতপ--টাদোয়া। 

২৩। রিপুদমি-_শক্ষদমদকারি ২৪। রম্য দেশ-_-মনোহর স্থান। 

ৎ৭। ফেলিছে-ফেলি করিতেছে। অধৃকালে- বসর্ককাদে। 
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গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ) 
কিন্ব। নিশাভাগে যথা থগ্ঠোত, উজলি 

দশ দিশ! দ্রুতগতি চলিল। ছুজনে ! 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে। 
কহিলা জটায়ু বলী, “রঘুকুলোস্তব 

এ স্ুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে, 

আইল! এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু 

পিতৃপদ ; আশীর্ধাদি যাহ সবে চলি 

নিজস্থানে, প্রাণীদল।” গেল! চলি সবে 

আশীর্বাদি। মহানন্দে চলিল! ছজনে । 

কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে 

বৃক্ষচূড়, জটাচুড় যথা জটাধারী 
কপদ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি ! 

হীরা, মণি, মুস্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে । 

কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুম্থমে 

শ্যামভৃমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে! 

নিরস্তর পিকবর কুহরিছে বনে। 
বিনতানন্বনাত্মবজ কহিল! সম্ভাষি 

রাঘবে, “পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘূমণি ! 
হিরণয়; এ স্রদেশে হীরক-নিম্মিত 

গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে, 
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি, 

কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি, 

সঙ্গে স্ুদক্ষিণা সাধবী! পৃজ ভক্তিভাবে 
ংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে 

অগণ্য রাজ্বিগণ, ইক্ষাকু, মান্ধাতা, 
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে । 

১৩) কপদ্থী-_শিব। কল-_মধুরাক্ষুট শব্ষ। ১৬। সরঃ__সরোবর । 

১৮। বিনতানন্বনাত্বক্ষ-_-গরুড়পুজে অর্থাৎ জটটায়ু। ণ 

২৪। নুদ্ক্ষিণা-_দিলীপের স্বী। ২৫। নিদাদ- আদিকারণ। মৃঙ্জা। 
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অগ্রসরি পিতামহে পৃজ, মহাবাহ 1” 
অগ্রসরি রথীশ্বর সা্টাঙ্গে নমিলা 

দম্পতির পদতলে; সুধিল! আশীষি : 
দিলীপ, “কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা 
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রি? 

তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে 
ভামিল হৃদয় মম!” কহিলা সুত্বরে 

স্ুদক্ষিণা। “হে স্ুভগ, কহ ত্বরা করি, 

কে তুমি? বিদেশে যথা! স্বদেশীয় জনে 
হেরিলে জুড়ায় জাঁখি, তেমনি জুড়াল 
তাখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধবী নারী 
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল সুমতি ! 
দেবকুলোন্তব যদি, দেবাকৃতি তুমি, 

কেন বন্দ আম! ঠোহে? দেব যদি নহ, 

কোন্ কুল উজ্জলিল৷ নরদেবরূপে ?” 

উত্তরিল! দাশরথি কৃতাগ্লিপুটে,_ 
“ভূবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, 
রাজধি, ভুবন জিনি জিনিলা৷ স্ববলে 
দিগৃবিজয়ী, অজ নামে তার জনমিল! 

তনয়__বনুধাপাল ; বরিল। অজেরে 

ইন্দুমতী; তার গর্ভে জনম লভিলা 

দশরথ মহামতি; তার পাটেশ্বরী 
; কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাহার উদরে। 

সুমিত্র-জননী-পুত্র লক্ষ্ণ-কেশরী, 
শত্রদ্ধ- শক্রত্ব রণে! কৈকেয়ী জননী 

তরত ভ্রাতারে, প্রভূ, ধরিলা গরতে !” 

উত্তরিল রাজ-ধষি, রামচন্দ্র তুমি, 
ইক্ষাকৃ-কুলশেখর, আশীষি তোমারে. | . 

২। অগ্রসরি-_অগ্রসর হইয়]। ১৪। বন্দ__বদানা কর। 
৬ 

২৫ হক্রত্ব--শঞ্টনাশক। 



৭২৩-৭৫০ 

নিত্য নিত্য কীন্তি তব ঘোষিবে জগতে, 
যত দিন চন্দ্র সূর্ধ্য উদয়ে আকাশে, 
কীপ্ভিমান্! বংশ মম উজ্জল ভূতলে 
তব গুণে গুণিত্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ 
্ব্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে, 
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে। 

বৃক্ষমূলে পিতা তব পুজেন সতত 
ধর্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাছু, 
রঘুকুল: অলঙ্কার, তাহার সমীপে ।. 

কাতর তোমার ছুঃখে দশরথ রঘী।” 

বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি, 
বিদায়ি জটায়ু শুরে, চলিল! একাকী 
( অস্তরীক্ষে সঙ্গে মায় ) স্বর্ণ গিরি দেশে 

স্থরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরঘী 

বৈতরণী নদীতীরে, গীধূষসলিলা 
এ ভূমে ; সুবর্ণ শাখা, মরকত পাতা, 
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বণিতে ? 

দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী । 

হেরি দুরে পুত্রবরে রাজষি, প্রসরি 

বাহুযুগ, ( বক্ষঃস্থল আর্্র অশ্রুজলে ) 

কহিলা, “আইলি কি রে এ হুর্গম দেশে 

এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে, 

জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইন কিআজি 
তোরে, হারাধন মোর 1 হায়রে, কতযে 

সহিন্থ বিহনে তোর, কহিব কেমনে, 

রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে, 
তোর শোকে দেহত্যাগ করিম অকালে । 

মুদি নয়ন, হায়, হাদয়জ্বলনে | 

ধা 

১৩। অন্তরীক্ষে__-আকাশে। ১৮ দেবারাধ্য__দেবতাদিগের আরাবদীয়। 

১৯। প্রসরি--বিষ্তার করিয়া, অর্ধাং বাড়াইয়া। 
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নিদারুণ বিধি, বন, মম কর্মাদোষে . 

লিখিল! আয়াম, মরি, তোর ও কপালে, 
ধর্্মপথগামী তুই! তেই সে ঘটিল .. 

এ ঘটনা; তেঁই. হায়, দলিল কৈকেয়ী 
জীবনকাননশোভা আশালত! মম 

মত্ত মাতঙ্গিনীরাপে ।” বিলাপিলা বলী 

দশরথ ; দাশরথি কাদিলা নীরবে। 

কহিলা রাঘবস্রেষ্ঠ, “অকৃল সাগরে 
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে 

এবিপদে ? এ নগরে বিদিত যগ্যপি 

ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে 

অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে 

কিন্বর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে, 
হত প্রিয়ামজ আজি! না পাইলে তারে, 
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি, 
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞ! দেহ, এখনি মরিব, 

হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে 

তাহার বিরহে প্রাণ!” কাদিল] নৃমণি 

পিতৃপদে; পুত্র্ঃখে কাতর, কহিল 

দশরথ,--“জানি আমি, কি কারণে তুমি 
আইলে এ পুরে, পুত্র । সদা আমি পুজি 

ধর্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়! মুখভোগে, 
তোমার মঙ্গল হেতু । পাইবে লক্ষণে, 
সলক্ষণ |! প্রাণ তার এখনও দেহে 

বন্ধ, ভগ্ন কারাগারে বন্ধ বন্দী যথা। 

সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃদেশে 
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী, 
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে। 

২। আয়াস-্রেশ, ছঃখ। 
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আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি 

দিলা এ উপায় কহি। অন্ুচর তব 
আশুগতিপুত্র হনূঃ আশুগতিগতি ; 
প্রের তারে ; মুহুর্তেকে আনিবে ওষধে, 

ভীমপরাক্রম বলা প্রভঞ্জনসম ৷ 

নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে 

রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি 

তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পত্রবধু 
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জবলিবে ১-_ 
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব! 

পাড় ধুপদানে, য়, গন্ধরস যথা 

স্থগদ্ধে আমোদে দেশ, বছ ক্রেশ সহি, 

পুরিবে ভারততৃমি, যশন্ষি, সযশে ! 
মম পাপ হেতু বিধি দৃণ্তিলা তোমারে /+ 
স্বপাপে মরিস আমি তোমার বিচ্ছেদে । 

“অর্থগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ুলে । 

দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি 

লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বর] বীর হনুমানে ; 

আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অন্ুজে ;-- 

রজনী থাকিতে যেন আনে সে ওষধে |” 

আশীষিল। দশরথ দাশরথি শুরে । 

পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে, 
অপিল। চরণপক্মে করপঞ্ম /- বৃথা ! 

নারিলা স্পশিতে পদ! কহিলা সুরে 

ঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাজজে /_ 

দনহে ভূতপুর্র্ব দেহ এবে যা দেখি 

প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র! কেমনে ছু'ইবে 
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি 

৩। আগ্ডগতিপুত্র পবনপুম | আত্তগাতগতি--পবনগতি, অর্থাং পবনের ভায় 

ভ্ন্তগামী। ৪1 প্রের-_ প্রেরণ কর, পাঠাও । 

খা 

৩১ 
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গ্রতিবিদ্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম ।-- 

অবিলঘে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে ।” 

প্রণমি বিন্ময়ে পদে চলিলা স্বমতি, 
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিল! বলী 

যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরধী; 
চারি দিকে ঘীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে । 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম 

অষ্টম; সর্গ:। 



নবম সর্গ 

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে 

নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে । 

 কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে 

বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি 

রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে 

মাগরকল্লোলসম ! বিশ্ময়ে স্ুরধী 

নৃধিলা সারণে লক্ষি,__“কহ ত্বর৷ করি, 

হে সচিবস্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে 
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে 1 

কহ শীত! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ 

কপট-সমরী মুঢ় সৌমিত্রি? কে জানে_ 

অন্থুকুল দেবকুল তাই বা কারল! 

অবিরামগতি শ্রোতে বাধিল কৌশলে 

যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে 
জলমুখে ; বাঁচিল যে ছুই বার মরি 

সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ! 

কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?” 

কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে !_ 

“কে বুঝে দেবের মায়৷ এ মায়াসংসারে, 

রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি, + 

দেবতা, আপনি আসি গত নিশাকালে, 

মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাচাইল। পুনঃ 

লক্্রণে ; তেই নে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে । 

১। প্রভাতিল- প্রভাত হইল । বিতাবরী- রাজি। 

৭। লক্ষি__লক্ষ্য করিয়া। ৮। সচিবস্রেষ্ঠ__মন্্রিগ্রধান । বুধ-__প্জিত 

১৮। কর পুটি_-করযোড় করিয়া । | 

২১। দেবাস্ম _ দেবতা যাহার আত্মা অর্ধাং অধিষঠানী । 
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হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ তূজঙ্গ যেমতি, 

গরজে সৌমিত্রি শুর-_মত্ত বীরমদে ; 
গরজে সুগ্রীৰ সহ দাক্ষিণাত্য যত, 
যথা করিষুথ, নাথ, শুনি যুথনাথে 1” 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল! স্থরথী 
লঙ্কেশ,--“বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে? 

বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে 
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ 

দৈববলে 1 হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে, 
ভূলিল! স্বধর্্ম আজি কৃতাস্ত আপনি! 

গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কত 
তাহায়! কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে? 

বুঝিন্বু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে 
করব র-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে 

শুলীশস্ভুসম ভাই কুন্তকর্ণ মম, 
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে 

শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে? 

আর কি এ দোহে ফিরি পাব ভবতলে 1 

যাও তুমি, হে মারণ, যথায় স্বরঘী 
রাঘব ;-_কহিও শুরে,_-“রক্ষঃকুলনিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,_-তিষ্ঠ তুমি সসৈ্যোে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি | 

১1 হিমান্তে--দীতাবসানে, অর্থাৎ গ্রীষ্মে ৷ ভূজঙ্র__সর্গ। 

8 করিষৃধ-_হত্তী। যুথ-_হস্ত্াদির দল। 

৭) অমর-_যাহাদিগের মৃত নাই, অর্থাং দেবতাদি। মর-_যাহাদিগের মৃত্যু আছে 
অর্থাং মনুষ্[ ঘি । ১১। গ্রাসিলে__গ্রাস করিলে ৷ কুরহ্ছ-__ম্বগ। 

১৪ । কর্বার-গৌরব-রবি-_রাক্ষসকুলের গৌরবস্বরপ হ্রয্য | 

১৫। শুলীশভূসম--শুলধারীমহাদেবসদৃশ | 

১৬। কুমার-_পুত্র অর্ধাংঃমেঘনাদ.। বাসবজয়ী__ইজের.জেতা। 

১৭। শর্তিবর__কাধিকে।  ২৩। পরিহরি_- পরিহার, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া। 



১। 
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পুত্রের সক্রিয় রাজ! ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি। বীরধর্্ম পাল রঘুপতি | 

বিপক্ষ স্থবীরে বীর সম্মানে সতত। 

তব বাহুবলে, বলি, বীরশুচ্য এবে 

বীরযোনি ্বর্ণলঙ্কা ৷ ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভ ক্ষণে ধন্থুঃ ধরিলা, নৃূমণি ! 
অনুকুল তব প্রতি শুভদাতা৷ বিধি; 
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ; 

পরমনোরথ আজি পুরাও, স্বরথি 4 
যাও শীঘ্র, মন্ত্িবরঃ রামের শিবিরে ।” 

বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ, 
চলিল! সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল 
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত। 

ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিল। বিষাদে , 

চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে । 

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি, 
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি 
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে 

নবরস ; পুর্ণশশী সৃহাস আকাশে 

পৃণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে, 

প্রফুল্প ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী 

মিত্র, আর নেতৃ যত-ছুদ্ধর্য সংগ্রামে, 

দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী ! 

কহিল সংক্ষেপে বার্ত! বার্থাবহ ত্বরা 1; 

“রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, 

সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গীদল সহ; 

সংক্রিয়!__সংকার, অর্থাৎ দ্াহাদি। 

বিপক্ষ ইত্যাি-_বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়! থাকেন। 

বীরযোনি--বীরপ্রসবিমী, অর্থাৎ যেখানে অনেক বীর আছে। 

পয়োনিবি-_-সমুদ্র । ২৪। বার্থাবহ--যে সংবাদ বহন করে, অর্থাৎ মত 
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কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।” 

আদেশিল! রঘুবর, “আন ত্বরা করি, 

বার্তাবহ, মস্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে। 

কে না জানে, দৃতকুল অবধ্য সমরে ?” 

গ্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা-_ 
( বন্দি রাজপদযুগ ) “রক্ষঃকুলনিধি 

রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে, -“তিষ্ঠ তুমি সসৈম্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি! . » 

পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 

যথাবিধি ! বীরধর্্ম পাল, রঘুপতি !_- 

বিপক্ষ স্ৃবীরে বীর সম্মানে সতত। 

তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে 

বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা। ধন্য বীরকুলে 

তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, ঘৃমণি) 

অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা৷ বিধি) 

দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে; 

পরমনোরথ আজি পুরাও, নুরথি ।” 

উত্তরিলা রঘৃনাথ,--“পরমারি মম, 
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তার ছুঃখে 

পরম দুঃখিত আমি, কহিন্থু তোমারে | 

রাহুগ্রাসে হেরি হূর্য্যে কার না বিদরে 

হৃদয়? যে তরুরাজ জলে তার তেজে 

অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে ! 

বিপদে অপর পর সম মম কাছে, 

মন্ত্রির ! যাও ফিরি ন্বর্ণলঙ্কাধামে 
তুমি, না ধরিব অস্ত্র প্ত দিন আমি 

সসৈম্ে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে, 
ধর্মকর্ন্মে রত জনে কতু না প্রহারে 

চা 

চি 

২৯। প্রহারে-_ প্রহার করে। 
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ধাম্মিক 1” এতেক কহি নীরবিল! বলী। 

নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিল। উত্তরি ;-_ 

“নরকুলোত্বম তুমি, রঘুকুলমণি ; 
বিদ্ধা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে । 

উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি! 

অনুচিত কর্ম কভু করে কি সজনে ! 
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ; 

নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে-__ 

ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে! 

কুক্ষণে ভেটিলে &ৌোহ! দোহে রিপুভাবে ! 
বিধির নির্ব্বদ্ধ কিন্ত কে পারে খগ্ডাতে ? 

যে বিধি, হে মহাবাহু, স্থজিলা পবনে 

সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু) 
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তার মায়াছলে - 
রাঘব রাবণ-অরি--দোষিব কাহারে 1” 

প্রসাদ পাইয়া দূত চিল! সত্বরে 
যথায় রাক্ষমনাথ বসেন নীরবে, 

তিতিয়! বসন, মরি নয়ন-আসারে, 

শোকার্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি 

নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতৃহছলে, 
বিরাম লভিল৷ সবে যে যার শিবিরে । 

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,_ ৃঁ 
অতল জলধিতলে, হায় রেঃ যেমতি 

বিরহে কমলা সতী, আইল। সরমা__ 

রক্ষঃকুলরাজলল্মী রক্ষোবধুবেশে । 

বন্দি চরণারবিন্দ বসিল৷ ললন। 

পদতলে । মধুত্যরে সৃধিলা মৈথিলি_ 

“কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে 

১৪। ধগেন্র__পক্ষিরাজ, গুড় । ১৮। আসারে-_বারিধারায়। 
২৮। হাহাকারে-_হাহাকার করে 
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: এ ছুদিন পুরবাসী 1 শুনিষ্থু সভয়ে 

রণনাদ মারাদিন কালি রণভূমে ; 
কাপিল সধনে বন, ভৃকম্পনে যেন, 
দুর বীরপদতরে ; দেখিন্ন আকাশে 

অগ্নিশিখাসম শর) দিবা-অবসানে, 
4 জয়-নাদে রক্ষঃসৈম্য পশিল নগরে,/ 

বাজিল রাক্ষসবাস্ গম্ভীর নিকণে ! 
কেজিনিল1? কেহারিল? কহ ত্বরা করি, 

সরমে |! আকুল মনঃ, হায় লো, ন1 মানে 

প্রবোধ! ন! জানি হেথ! জিজ্ঞাসি কাহারে 1. 

ন| পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে। 

বিকট। ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা, 

করে খরসান অসি, চামুগ্ডারূপিণী, 
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে, 

ক্রোধে অন্ধ! ] আর চেড়ী রোধিল তাহারে । 

বাঁচিল এ পোড়। প্রাণ তেঁই, স্থকেশিনি | 

এখনও কীপে হিয়। শ্মরিলে ছৃষ্টারে !” 
কহিল! সরমা সতী সুমধুর ভাষে ;-- 

“তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে 

ইন্দ্রজিত! তেই লঙ্কা বিলাপে এরূপে 

দিবানিশি । এত দিনে গতবল, দেবি, 
কর্ব,র-ঈশ্বর বলী! কীদে মন্দোদরী 
রক্ষকুলনারীকুল আকুল বিষাদে । 

নিরানন্দ রক্ষোরধী। তব পুণ্যবলে, 
পদ্মাক্ষ, দেবর তব লক্ষণ সুরধী 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিল! সংগ্রামে,_- 

বধিল! বাসবজিতে-_অজেয় জগতে !” 
উত্তরিলা। প্রিয়দ্বদা,--“সবচনী তুমি 

১০। প্রবোধ-- সান্তনা । ১৫। রোধিল__রোধ, অর্থাং আটক করিল। 

২৮। মুবচদী--দেবীবিশেষ। সরমাপক্ষে দুসংবাঘদারিনী | 
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মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে ! 
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী । 

শুভ ক্ষণে হেন পুত্র স্মিত্রা শাশুড়ী 
ধরিলা স্ুগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি 
কারাগারঘ্বার মম খুলিল বিধাতা 

কৃপায়! একাকী এবে রাবণ ছুর্্মতি 
মহারথী লঙ্কাধামে । দেখিব কি ঘটে,_ 
দেখিব আর কি ছঃখ আছে এ কপালে! 

কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে 
হাহাকার-ধ্বনি, সখি ।৮-_-কহিলা সরম! 

সবচনী,_“কর্ধ্ব,রেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ 

করি সন্ধি, সিদ্ধৃতীরে লইছে তনয়ে 

প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্ত দিবানিশি 

ন৷ ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষমদেশে 

বৈরিভাবে-__এ প্রতিজ্ঞ! করিল৷ নৃমণি 

রাবণের অনুরোধে ;__দয়াসিম্কু, দেবি, 

রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবাল। প্রমীলা সুম্দরী__ 
বিদরে হৃদয়, সাধিব, স্মরিলে সে কথা !-- 

প্রমীল। সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে, 

পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা, 
যাবে ব্বর্গপুরে আজি ! হর-কোপানলে, 

ছে দেবি, কন্দর্প যবে মরিল। পড়িয়া, 

মরিল। কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?? * 

কাদিল! রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রনীরে 

শোকাকুল।। ভবতলে মু্তিমতী দয়। 

সীতারূপে, পরছঃখে কাতর নতত, 

কহিলা--সজল আখি, সম্ভাষি সথীরে ) 

“কুক্ষণে জনম মম, সরম। রাক্ষলি ! 

সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লে। সদা 

প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী 
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আমি ।. পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাত|! 

নরোত্ম পতি মম, দেখ, বনবাসী ! 

বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর নুুমতি 
লক্ষণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি, 
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আধার লো! এবে, 
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু, 
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমতুজবলে, 
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা 

মরিল বাসবজিং অভাগীর দোষে, 

আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে? 

মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে 

সৌন্দর্ধ্যে ! বসস্তারস্তে, হায় লো, শুখাল 
হেন ফুল 1” “দোষ তব,” সুধিল! সরমা। 

মুছিয়। নয়নজল--“কহু কি, রূপমি 

কে ছি'ড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রত্ততী, 
বঞ্চিয়া। রসালরাজে1? কে আনিল তুলি 

রাঘবমানসপন্ন এ রাক্ষমদেশে? 

নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি ! 

আর কি কহিবে দাসী?” কীদিল। সরমা 

শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে, 

কাদিলা রাঘববাঞ্--ছুঃথী পর-ছুঃখে । 

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে । 
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্ব্ণদ্ড করে, 

কৌষিক পতাক৷ তাহে উড়িছে আকাশে । 

রাজপথ-পার্ব্য়ে চলে সারি সারি 

নীরবে পতাকিকুল। সর্বাগ্রে ছন্দুতি 

করিপৃষ্ে পুরে দেশ গম্ভীর আরবে। 
পদত্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে 

১৫। শ্বনবরততী-_শ্র্ণলতা | ১৬। রসাল-_আবৃক্ষ। 

২১। রাধববাঞ্া_রাঘবের বাহাম্বযরপ। ২৬। *পঠাকিকুল-_পতাকা ধারীর হল। 
1 
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বাজীরাজী সহ গজ ; রথীবৃন্দ রথে 
মৃহুগতি, বাজে বাধ সকরুণ কণে ! 

যত দূর চলে দৃষ্টি চলে সিন্ধুমুখে 
নিরানন্দে রক্ষোদল ! ঝক ঝক ঝকে 

্বর্ণ-বর্্ম ধাধি আখি! রবিকরতেজে 
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ; 

অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শুল হাতে 

বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে ! 

বাহিরিল বীরাঙ্গনা ( প্রমীলার দাসী ) 
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্াধরী, 

রণবেশে ;_ কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্তমালিনী,_ 

মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে 

নিশ। যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা, 

তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বস্ধারে ! ৮ 

উচ্ছ্বাসিছে কোন বাম ; কেহ বা কাদিছে 

নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈম্য পানে 
অগ্নিময় জাখি রোষে, বাধিনী যেমনি 

( জালাবৃত ) ব্যাধবর্গে হেরিয়৷ অদূরে ! 

হায় রে, কোথ সে হাসি-_সৌদামিনী-ছটা ! 

কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে 

সব্বতেদী 1? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা, 

ূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশুন্তা কুম্থম বিহনে 
বৃন্ত যথা । ঢুলাইছে চামর চৌদিকে 
কিন্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাদি 
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে । 

প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে 

২। ক্ষণে শবে । ৭1 অসিকোষ__-খাপ। সারসন--কোমরবন্ধ । 

১১। ক্কফ-হয়ে-কফবর্ণ অঙ্বে । 

১৫) উচ্বোসিহে-_-উচ্ছবাস, অর্থাৎ নিশ্বাস ছাড়িতেছে । 

২৩। বৃস্ত-_বৌটী। ২৪। বামাব্রঙ্থ__স্্রীপনৃহ | 



টি  অধুদ্দনশ্রস্থালী ২৪২২৬ 
: বড়বার পৃষ্ঠে, অসি, চর্ম তৃগ, ধহঃ 
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে ! 
সারসন মণিময় ; কবচ.খচিত 

 মুবর্ণে- মলিন দৌহে। সারসন ন্মরি, 

হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়। 
সে সু-উচ্চ কুচযুগে-_গিরিশৃঙ্গসম ! 

 ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি 
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী ; 

পেশল-উরস হানি কাদিছে রাক্ষমী ! 

বাছিরিল মৃতুগতি রথবৃন্দ মাঝে 

রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা 

চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূগী ধ্বজ চুড়দেশে 7 
কিন্ত কাস্তিশৃন্য আজি, শৃহ্যাকান্তি যথা 
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে 
বিসর্জন-অস্তে !_কাদে ঘোর কোলাহলে 
রক্ষোরঘী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে 

হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধন্নুঃ, 

তৃণীর, ফলক, খড়া, শংখ, চক্র গা 

আদি অস্ত্র; স্ুকবচ; সৌরকর-রাশি- 

সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষ! যত। 

সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কীদিয়া 
রক্ষোহুঃখ ! ন্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ, 

ছড়ায় কুমুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে 

তরু! স্ুববাসিত জল ঢালে জলবহ, 

দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে 

৯। পেশল--কোমল। উরস-__বক্ষঃস্থল। হানি-_-আঘাত করিয়]। 

১৪। প্রতিমাপঞ্জর-_ হুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাং কাটাম। দ্বিতীয় গ্রতিমা--ছর্গাদির 

প্রতিমূত্তি। ১৫। বিসর্জন-- জলাশয়ে ক্ষেপণ, অর্থাং ভাদান। | 

১৮। কলক-__ঢাল। ১৯। সৌরকর--হু্যকিরণ। ২১, রীতী-্পায়ক। 

২৪। ছৃলবহ্-যে ছল বহন করে, অর্থাং ভারী, তিন্তি। 



২৬৭--২৯২ : মেখনাদবধ কাব্য £ নবম সর্গ ২৫৩. 

পদভর। চলে রথ সি্ধুতীরমুখে । 
সববর্--শিবিকাসনে, আবৃত কুম্মে। 

বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী, 
মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী ! 

ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা, 

কন্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে 

ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কীদি 
চামরিণী স্থচামর ; কা ছড়াইছে 

ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে, 

রক্ষঃকৃল-নারীকুল কাদে হাহারবে । 

হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা 

মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি,-সে সৃচার হাসি, 

মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথ। 

দিনকর-কররাশি তোর বিশ্বাধরে, 

পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী__ 

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্ত ছাড়ি 

গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে ! 

শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা, 

ত্বয়ন্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে, 

চলে রক্ষোরথী সাথে. কোষশূন্য অসি 

করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে, 

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা৷ নয়ন ঝলসে ! 

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ; 

বছে হবিবর্ধহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি; 

বিবিধ ভূষণ, ব্ত, চন্দন, কস্তরী, 

কেশর, কুছ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধু 
চিটাতিরিলিিটিতিরারিনিরানিতিউিউিউটিউিউিি 

২। শিবিকা-_পালকিবিশেষ, অর্থ চৌপাল]। 

৮। চামরিনী__চামরধারিলী, অর্থাৎ যাহার] চামর চুলায়। 

১১। ভাতিত-_তাতি অর্থাং দীপ্তি পাইত টির 

ঘ৩। উচ্চারয়ে__উচ্চারণ করে।  ২৪। হবির্ব্বহ__আঁ। হোজী-_হোমকর্তা । 



২৫৪  মধুত্দন-্রস্থাবলী. ২৯৩--৩২০ 

্বর্ণপাত্রে। স্বর্ণকুত্তে পৃত অস্ভোরাশি 
গা্গেয়। স্ুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে | 

বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে। 

বাজে করতাল, বাজে মৃদক্গ, তুগ্বকী ; 
বাজিছে বাঁঝরী, শংখ ; দেয় হুলাহুলি 

মধবা রাক্ষসনারী আর্র অশ্রুনীরে-_ 

হায় রে, মঙগলধ্বনি অমঙ্গল দিনে ! 

বাহিরিল। পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা 

রাবণ 3-_বিশদবন্ত্র, বিশদ উত্তরি, 
ধুতুরার মালা যেন ধূর্টির গলে ;_ 
চারি দিকে মন্ত্রিদল দুরে নতভাবে। 

নীরব কর্ধরপতি, অশ্রুপূর্ণ জাখি, 
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত 

রক্ষঃভ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কীদিয়! পশ্চাতে 
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ__ আবাল, বনিতা, 

বৃদ্ধ; শুন্য করি পুরী, আধার রে এবে 

গোকুলভবন যথ। শ্যামের বিহনে ! 

ধীরে ধীরে সিম্ুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে, 
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনাদে ! 

কহিল! অলদে প্রভু মমধুর স্বরে 

“দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি 

যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রতাবে তুমি, 
. সিদ্ুতীরে ! সাবধানে যাও, হে স্বরথি | 

আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে ! 

এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে, 

কুমার ! লক্ষ্পণ-শুরে হেরি পাছে রোষে, 
ূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ধবরাধিপতি, 
যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচুড়ামণি, 

১। পৃত--পবিভ্র। ২। গাঙে গল্গাসন্বদ্বী। 

৯1 বিশনবন্__শুজ্র পরিধেয় বন ' ২৫। পরাপর-_আপম পর। 
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পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস, 
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !” 

দশ শত রথী সাথে চলিলা স্থরথী 
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইল। আকাশে 

দেবকুল;__এরাবতে দেবকুলপততি, 
সঙ্গে বরাঙ্গন। শচী অনস্তযোবনা, 
শিথখিধবজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি 

সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী, 
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে, 

কৃতান্ত ; পুষ্পকে ষক্ষ, অলকার পতি ;- 
আইল। রজনীকান্ত শান্ত নৃধানিধি, 

মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী 

অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত। 

আইলা মুরমুন্দরী, গন্ধবর্ষ, অগ্রা, 

কিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অন্বরে 
দিব্য বাধ । দেব-ধষি আইল! কৌতুকে, 
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী । 

উতরি সাগরতীরে, রচিল! সত্বরে 

যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে . 

সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে । 
মন্দাকিনী-পৃতজলে ধুইয়া যতনে 
শবে, স্বকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল 

দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িল৷ গম্ভীরে 

মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহত । অবগাহি দেহ 

মহাতীর্ঘে সাধ্বী সতী প্রমীলা সৃম্দরী 

খুলি রত্ব-আভরণ, বিতরিল। সবে। 

২। [কে] শিষ্ঠাচার__হে ভন্র। ৭1 গ্ষন্দ__কাতিকেয়। 

৮। সেনানী-_সেনাপতি ৷ চিন্সিত___নানাবণিত। 

১২। তপনতেজে-_হ্ুর্যাতেজে ' ১৫। অন্বরে-_-আকাশে । 

১৬। ধিব্য-_ শ্বগীঁয়। ২৬। বিতরিলা- বিতরণ অর্থাং দান করিল। 



২৫৬ গধুছদন-গ্রস্থাবলী সি ৩৪৭---৩৭৩, 

্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী, 
সম্ভাষি মধুরভাষে দেত্যবালাদলে, 
কহিলা।--“লো! সহচরি, এত দিনে আজি 

_ ফুরাইল জীবলীল! জীবলীলাস্থলে 

আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে | 
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা, 

বাসজ্তি! মায়েরে মোর” হায় রে, বহিল 

নহসা নয়নজল ! নীরবিল! সতী 1 

কাদিল দানববাল। হাহাকার রবে ! 

মুহূর্তে সম্ঘরি শোক, কহিলা সুন্দরী, 
“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 

লিখিল। বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল 
এত দিনে । ধীর হাতে সঁপিলা দাসীরে 

পিতা! মাতা, চলিনব লো! আজি তার সাথে ;-- 
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে? 

আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো৷ তারে-_ 

প্রমীলার এই তিক্ষা তোম| সব! কাছে!” 

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!) 

বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ; 
্রফুল্প কৃম্মদাম কবরী-প্রদেশে । 
বাজিল রাক্ষবাগ্ত ; উচ্চে উচ্চারিল 
বেদ? বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাছুলি। 

মে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে 
হাহারব; পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদদিকে। 
বিবিধ ভূষণ, বন্তঃ চন্দন কন্তরী, 

কেশর, কুক্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা 
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ শরে 

৪। জীবলীপাস্থলে--জীবনের লীলার স্থানে অর্থাং সংসারে । 

১৮। আরোহি-_ আরোহণ করিয়া । 
০ 

২০। কুগ্ুমদীম-_ফুলমাল1। কবরী-কেশপাশ। ৭ ২২। বেরী--বেদজ। 
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দ্বতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল 

চারি দিকে, যথ। মহানবমীর দিনে, 

শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব গীঠতলে ! 

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিল! কাতরে ; 

“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্ভিমে 

এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে 
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব 

মহাযাত্রা ! কিন্ত বিধি--বুঝিব কেমনে 

তার লীলা? ভাড়াইল। সে সুখ. আমারে ! 
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে 

জুড়াইব আখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে, 

বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে 

পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পুর্ববজন্মফলে 

হেরি তোমা দোহে আজি এ কাল-আসনে ! 

কর্ধর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে ! 
সেবিন্ন শিবেরে আমি বছু যত্বু করি, 
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,_- 

হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 

শৃহ্য লক্কাধামে আর 1 কি সাম্বনাছলে 

সান্তবনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে? 

“কোথ পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' ম্ুধিবে 

যবে রাণী মন্দোদরী, -“কি স্ুথে আইলে 

রাখি টোহে সিন্কৃতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?-- * 

কি কয়ে বুঝাব তারে? হায়রে, কি কয়ে? 

হ! পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে। 

হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্ি! কি পাপে লিখিলা 

এ গীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে 1” 

৩। শান্ত শরি-উপাসক । শড়ি__ছূর্গা। 

৫1 অস্তিমে-_শেষাবস্থার় অর্থাং মরণকালে। ৮ | মহাযাত্রা--মরণযা। 

২০। সাস্বনিব-পাস্বন! করিব । ২৭। দ্রারুণ_কঠিন, নিষ্ঠ।র | 

৩৩ 
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অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে | 
লড়িল মন্তরকে জটা ; ভীষণ গর্জনে 

_ গঙ্জিল ভুজঙ্বৃন্দ ; ধক ধক ধকে 

জলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্পোলে 
কল্লোলিল। ত্রিপথগা, বরিষায় যথা 

বেগবতী আোতম্বতী পর্্বতকন্দরে ! 

কাপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে! 

কাপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সয়ে অভয় 
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধবী কহিলা মহেশে ;__ 

“কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ? 

মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে । 

নহে দোষী রঘুরঘী! তবে যদি নাশ 
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভশ্ম আগে 

আমায়!” চরণযুগ ধরিলা জননী । 

সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জাটি;__ 
“বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে, 

রক্ষোছুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি 

নৈকষেয় শুরে আমি ! তব অনুরোধে, 
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষমণে ।” 

আদেশিল! অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী 1 
“পবিত্রি, হে সর্ধ্বশ্ুচি, তোমার পরশে, 

আন শীঘ্র এ মুধামে রাক্ষসদম্পতি 1” 

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা৷ ভূতলে ! 

সহস| জলিল চিত||। চকিতে সবে 

দেখিল! আগ্নেয় রথ; স্বর্ণ-আসনে 

সে রথে আমীন বীর বাসববিজয়ী 

১। শুলী-মহাদেব ।  ৩। তুক্গক্বন্দ__সর্পসমূহ। 91 অনল--অগ্রি। 

৫। ভ্িপথগ1--ত্রিপথগামিনী অর্থাং গঙ্গা । ৬। শ্রোতন্বতী-- নদী । | 

৮। আতঙ্বে-ভয়ে। ২১। সর্বুচি--সকলকে যে পবিত্র করে, অর্ধাং অগ্লি। 

২৩। ইরনদরূপে--বজ্রাগ্রিরপে । ' 
৯ 



৪২৭---৪৪৩ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ নবম সর্গ ২৫৯ 

দিব্যমুণ্তি! বাম ভাগে প্রমীল! রূপসী, 
অনস্ত যৌবনকাস্তি শোভে তন্নদেশে ; 
চিরহৃখহাসিরাশি মধুর অধরে ! 

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে; 

বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি; 
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্ব-নিনাদে । 

হুপ্ধধারে নিবাইল উজ্জল পাবকে 

রাক্ষস । পরম যত্তে কুড়াইয়া৷ সবে 

ভস্ম, অন্বরাশিতলে বিসজ্জিল! তাহে ! 
ধৌত করি দাহস্থল জাহুবীর জলে 

লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নিম্মিল মিলিয়া 

ব্বর্-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;-- 
ভেদি অভ্র, মঠচুড়া উঠিল আকাশে । 

করি স্নান সিদ্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে 
ফিরিল। লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে-__ 

বিসঙ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে ! 

সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে ॥ 

ইতি শ্রীমেঘণাদবধে কাব্যে সংক্কিয়া নাম 

নবম: সর্গঃ। 

গ্রন্থ সমাপ্ত । 

২) তন্থুদেশে_শরীরে । 
| 

€। পুষ্পাসার__পুষ্পরটি । ১২। পাটকেল-_-ইট , মঠ মন্দির | " 

১৪ | বিসঙ্ষি__বিসর্ধন করিয়া। প্রতিমা-_ছূর্গাদির প্রতিসূত্তি। 





পরিশিষ্ট 
চুরুহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাথ্য। 

'মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে কবি হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁদটাকায় 

দুরূহ শব্ধ ও বাক্যাংশের অর্থ যোজন1 করেন ; পরবর্তী সমস্ত সংস্করণে এই টাক! 

ুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান সংস্করণের পাদটাকায় হেমচন্্র-কুত ব্যা্যা মুদ্রিত 

হইয়াছে। তাহার অতিরিক্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলের ব্যাখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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উজ্জ্বলিত-_ উজ্জ্বল ( মধুহ্দনের প্রয়োগ )। 

বিলাগী-_বিলাপকারী। 

রজঃ-_রজত ( মধুস্থদনের প্রয়োগ )। এইন্বপ প্রয়োগ এই কাব্যে 

বারম্বার কর! হইয়াছে । 

লুলি-লোল করিয়া, লক্ লক্ করিয়া । 

প্রসরণে_ বেষ্টনে | 

নিষাদী-_-গজারোহী ; সাদী-অশ্বারোহী। 

বীরকুললাদ--বীরকুলসাধ । 

পদ্মবর্ণ-_পদ্মের পাপড়ি ; হেষচন্দ্র "পন্মপত্র” লিখিয়াছেন। 

প্রহারকে- প্রহারকারীকে । 

হেধিল-_হেষিল + মধুশদন প্রায় সর্বত্র "হেধা” স্থলে 'হেষা” ব্যবহার 

করিয়াছেন। 

বারুমী-_"্বরুণানী”্র পরিবর্তে মধুক্দনের প্রয়োগ ১ ভূমিকা! দ্রব্য । 

দক্ষ-বালা-দলে--তারাদলে । 

মহাশোকী--অতিশয় শোকার্ড। 

তরু-কুলেশ্বরে-_আতবৃক্ষে | 

আকাশ-ছৃহিতা-আকাশ-সম্ভৃত1। 

কুমুদী-_কুমুদিনী । 

শশিপ্রিয়া- রাত্রি । 

' শঙ্কটে_ সঙ্কটে | 

রুচি-__শোভা। 

বাসরে--বাসগৃছে, শয়ন-গৃছে | 

ধড়া-__বস্ত্ তুলনীয় *ধড়াচুড়।” 

দণ্ভোলি-নিক্ষেপী_ বন্তরনিক্ষেপকারী, ইন্্র 

বিশ্বধর শেষ--বিশ্বধারণকারী অনন্ত নাগ। 

সস 



ক | 

সর্গ 

. মধুদূদন-প্স্থাবলী :.. . 

কি চি 
১৮২ অনূল-"অধুল্য। | 

১৮৭ লোডে- লোভ করে। 

১৯৪ কুঞ্জবন-সখী-_কুগ্জবনের সথী অর্থাৎ কুঞ্জবননিবালিনী। 
২৯১ শশা্কধারিণি--( সম্বোধনে ) ললাটে শশাঙ্ক বা চন্ত্রকল। থাকে 

বলিয়া দুর্গ! শশাঙ্কধারিণী | 

২৩৩ খড়ি পাতি--খড়ি দিয়৷ লিখিয়া, অঙ্ক কষিয়]। 

২৩৬ বারি-সংঘটিত ঘটে--বারিপূর্ণ ঘটে। 
২৯৫ রমানে-স্বর্ণোজ্জবলকারী প্রস্তরে বা রসায়ন-বিশেষে । 

৩৬৬ শক্ু--ইন্ত্র। 

৩৭৩ ভূগুযান্--উচ্চ সাহুদেশবিশিষ্ট | 

৩৮০ তপসী--তপন্বী। 

8১৫ শিলীমুখবৃদ্দ__ভ্রমরকুল। 
৪২০ কুস্মমেযু-_মদন। 

৪৬৪ কিরে--দিব্য, শপথ । 

৪৯৪ বল্পভ-_ প্রিয়, এখানে পুত্র। 
৫২৬ লম্ফী-_লম্প্রপ্রদানকারী। 

১৬ মধুর--বসস্তের | 

৬১ অবচয়ি--আহরণ করিয়া। 

৯৫ বোলী--বোল, শব । 

২১১ মুণ্ডমালী-মুণ্ডমালিনী | 

৩১৪ ভত্রিণী__ভর্রী। ৰ 

৩৭৫ বামা-কুল-দলে-_বামাদলে। 

8৪৩ নিস্তারিলে-_“নিস্তারিল” সঙ্গত । 

৪৯১ বিভূপাক্ষ_“বিরূপাঙ্ষ* সঙ্গত। 

২৩ বত্বহারা-রদ্ধবধময় হার যাহার | 

২৬ নায়কী-নায়িক! ( মধুহ্দনের প্রয়োগ )। 

১৬৫ কাদম্বা-_কলহংসী। 

২৯৫ পঞ্ঃতন্ত্র_বিবিধ শান্ত । 

৩০৯ নিষিষে- নিমেষে ( মধুক্থদনের প্রয়োগ )। 
৪২৩ অস্ত্রী-দল-অপবাদ-_অস্ত্রধারীদের কলঙ্ক অর্থাৎ রাবণ । 

৮৩০ ভৈরবে--ভয়ঙ্কর কোলাহুলে ( যধুক্থদনের প্রয়োগ )। 
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লাঘব গরব--লবুগর্বব, হীনগর্বব। 
কৌমুদিনী-ধনে-_জ্যোৎস্বাকে । 
মহার্থ্--মহামূল্য। 

পার্ববণে--উৎসবে ( মধুক্ছদনের প্রয়োগ )। 

. আদিতেয়-__ইন্দর। 

নমুচিস্দন--নমুচির বধকর্তী, ইন্্র। 

ধাই__ধাইয়]। ূ 
ক্ষণ-প্রভা ক্ষণস্থায়ী দীপ্তি । 

অলঙ্কারে-_অলঙ্কারদ্বার1 শোভিত করে। 
উরজ--উরোজ, শন ( যধূজ্থদনের প্রয়োগ )। 
স্যোজীবী-্-ক্ষণস্ায়ী | 
নিকষে--নিকষ অর্থে কণ্টিপাথর ; মধূশ্ছদন অসির আবরণ বা! খাপ 

অর্থে এই শব প্রয়োগ করিয়াছেন । 

সরস্বতী_দৈববাণী। | 
শিশির অম্বতভোগ ছাড়ি ফুলদলে-__*শিশির-অমৃতভোগ ছাড়ি 

ফুলদলে” সঙ্গত; শিশিররূপ অমৃতের ভোগ ফুলদলকে 
ছাড়িয়া। শীতল অমৃতমর ( মধূপূর্ণ) ফুলদলকে ত্যাগ 
করির।, এরূপ অর্থও হইতে পারে । 

বিদাইব-_বিদায় দিব। 

রাক্ষস-দলে--রাক্ষমদলের সঙ্গে । 

কুহ্বম-বিবৃত-কুহ্বম-আবৃত | 
পর্শে_স্পর্শে। 

প 

অবরোধে-_অস্তঃপুরে | 

বাহুবলেন্ত্র-_বাহুবলশালীদের মধ্যে শ্রেঠ । 

*ধুত্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম 

অগ্নিরাশি ; নল, নীল $” স্থলে 

“ধৃত্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম ; 
অগ্নিরাশি নল, নীল ;” হওয়া সঙ্গত। 
আকাশ-সম্ভব| সরম্বতী--আকাশবাণী। র 

অজাগর-_অজগর ( মধুহুদনের প্রয়োগ )। ৃ 

শ্জকুলনাদে--শিঙার আওয়াজে । 
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২২৬ দিবিদ্র্বর্রাজ ইন্র। 
৩৭০ প্রমদে-প্রমত্তভাবে | 

৪৩৫ হীনগতি- মন্দগতি। 
৪৬৩ বিদাও--বিদায় দাও। 

&৬০ প্রগন্ভে- নির্নজ্ঞভাবে | 
৮৭ পর:ং পর£ “পর পর” সঙ্গত 

৬৩৪ বামেতর--দক্ষিণ। 

৬৯১ উগ্রচা- ভয়ঙ্কর । 
৬৯৪ শোকা- শোকার্ড। 

১৭ বেদনিল--বেদনাগ্রন্ত করিল । 

৪৮ কাল-_ভীষণ। 
১২৭ চেতনিলাস্পচেতনাসম্পাদন করিল । 
১৪০ পুত্রহানী-_পুত্রহস্ত! ( মধুসথ্দনের প্রয়োগ )। 
১৭৫ পতাকীদল-_পতাকাধারীর]। 

২০২ পাওুগগুদেশ_ রক্ষ*“পাওুগগুদেশ রক্ষ£” সঙ্গত। 

২৪৪ দ্াক্ষিণাত্য_ দৃক্ষিণাপথের অধিবাসী । 

৩১৭ এ বিরহে--দিকৃপালগণের বিরছে। 
৩৪১ প্রতিবিধিৎসিতে--প্রতিবিধান করিতে । 
৩৫৮ পাতালে নাগ, নর নরলোকে-__ 

“পাতালে নাগ ; নর নরলোকে” সঙ্গত! 

৪৪২ চতুঃস্ব্বরূগী_ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক, 
এই চতুরঙ্গে বা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়!। 

৬৮৭ পরর্দারালোভে--"পরর্দারলোভে” সঙ্গত। 

২৩৩ জ্ঞানহর--জ্ঞাননাশক | 

২৭৭ আত্মকুল--প্রেতাত্বাকুল। 
৩১৬ বিচারী--বিচারক। 
৩৪৯ খর-_ভীষণ। 
৪০৫ হারামুক্ত! ফলে-__“হীরামুক্তা-ফলে” সঙ্গত | 
৪৪২ (হুক্ম অতি) গরু উরু-_৭ হুম্ম অতি ), গুরু উরু” সঙ্গত। 
৪৯* অনির্বেয়-যাহাকে নির্বাপিত করা যায় না। 

১৪২ খরসান- তীক্ষ-শান-দেওয়! | 
২৪০ গায়কী-_গায়িকা। 
২৮৮ কঞ্ঠুক- গাত্রাবরণ। 

৩০& অধিকারী-_-অধিকা রযুক্ কর্মচারী । 

সানির ০ 
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মিঠা নাটক 
মাইকেল মধুসূদন দত 
[ ১৮৫৯ প্রীষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত ] 

সম্পাদক 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সজনীকান্ত দাস 

বব 

$৪৩।১ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড 

কলিকাতা ও 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 

_ কলিকাতা ৬ 

প্রথম সংস্করণ £ জৈষ্ঠ ১৩৪৮; দ্বিতীয় মুত্রণ £ চৈত্র ১৩৫০ 

তৃতীয় মুত্রণ ; আষাঁচ ১৩৫৫ ; চতুর্থ মুদ্রণ £ ভাদ্র ১৩৭৭ 

মুল্য ₹ চার টাক 

 জ্ীরঞ্জনকৃমার দাস 

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইত্ত বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ 

৯৯--২০,১,১৯৭০ ? 



ভুমিকা 

'শন্িষ্ঠা নাটক" মধুস্ুদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ ; বাংলা সাহিত্যের সহিত 
তাহার যোগাযোগের এইটিই প্রথম স্ুত্র। এই নাটক-রচনার বিস্তৃত 
ইতিহাস “জীবন-চরিতে: ( ৪র্থ সংস্করণ, পৃ" ২২৭-২৩০ ) এবং “মধু-স্মৃতি'তে 

( পু. ১০৮-১১৬ ) দেওয়া হইয়াছে । সংক্ষেপে সেই ইতিহাস এইরপ-_ 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২রা ফেব্রুয়ারি মধুস্দন মাদ্রাজ-প্রবাস হইতে 

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পুর্ব হইতেই মাতৃভাষায় 
সাহিত্য-সেবা করিবার বাসনা নানা কারণে তাহার মনে জাগ্রত হয়। 
কিশোরাাদ মিত্রের সহায়তায় কলিকাতার পুলিস-আদালতের হেডক্লার্কের 
পদ গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন । পরে 

তিনি উক্ত আদালতের দোভাষীর ( ইণ্টারপ্রিটার ) পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ 

খীষ্টান্দে পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে রাজা প্রতাপ্র- 
চন্দ্র সিংহ ও তাহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে বেলগাছিয়া নাট্যশালার 

প্রতিষ্ঠা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য .ঘটনা। মধুদ্ুদনের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু 
গৌরদাস বসাক এই নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন । রামনারায়ণ তর্করত্তবের 
'রত্বাবলী' নাটক লইয়া নাট্যশালার স্বত্রপাত হয়- প্রথম অভিনয়ের তারিখ 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ষের ৩১এ জুলাই, শনিবার । এই অভিনয়ে সেকালের অনেক 

প্রসিদ্ধ ইংরেজের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহাদের বুঝিবার সুবিধার জদ্য 

ত্বাবলী”র ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজন হয়। গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় 

মধুস্থদনের উপর অনুবাদের ভার পড়ে । নাটকটি অন্ববাদ করিতে করিতে 

বাংলা নাটকের ছ্বরবস্থার কথা তাহার মনে উদিত হয় ও' ইহা লইয়া 

গৌরদাসের সহিত তাহার আলোচনা চলে । তিনি নিজে বাংলা নাটক রচনা 

করিতে মনস্থ করেন। ইহা হইতেই "শঙ্িষ্ঠা নাটকের উৎপত্তি । 

মধুস্দনের জীবনীকারেরা বলেনঃ গৌরদাসের সহিত মধুস্দনের কথা- 

বার্তার পরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকালপ্রচলিত বাংলা ও 

সংস্কৃত নাটকাদি আনিয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে “শন্িষ্ঠ 

মাটকে'র কিয়দংশ লিখিয়া গৌরদাসকে দেখিতে দেন। এই অভাবনীয় 

ব্যাপারে সেকালের বিঘজ্জনসমাজ বিস্মিত ও কৌতৃহলাবিষ্ট হন। এই দমুত্রেই 



%০ মধুদৃদন-গ্স্থাবলী 

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ১৮৫৮ খ্ীষ্টান্দের ১৬ই 
জুলাই “শন্সিষ্ঠা নাটক" রচনা সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে এক পত্র 
লেখেন । পত্রটি এইরূপ £- 

1 0882 000: 08100) 890806105 1)8806 00818 101 ০0 019862, 

£& 01986106 তা10101) ] 00189 00 1688 10 168 10000810 58106 61080 10: 

6109 %1000688 01 036 00307, 

1 800 57 8021008 60 17856 & 06208810100 11810018 1081108. 

0106 075108, 100 ] 810 10766658019 61186 106 100 16108 1118 [00 

ঘা1$ 8001) 619£8%009 80015011165 10 & 1016140 1810808£6 2185 90061 

08689 80206610108 6০ 009 101688:9 11661856016 01 1018 00 00001, 

সা)101) 08020061006 19 10215900581], ] 81059111681] 19911 1)0000160 

018 51816 0 1205 10000016 05:09), 8100 81081] ৪18 60818 60 1906176 

[10 820 659010£ 0086 106 208 8000178, 

166) ঘ৪]য) 1888. 73611679 239, 810981815 5002৪ ৭ 206, 88019 

_মিধু-স্থতি, পৃ. ১০৯-১০। 

'শন্িষ্ঠা নাটক' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়__অনেকে এইরূপ 

লিখিয়াছেন। পুণ্তকের উৎসর্গ-পত্রের “১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল” তারিখ 

হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা যে প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৯ 

খীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ মনে 

করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস 
বসাককে লিখিত মধুদ্মদূনের একটি পত্রে আছে 

[11008 60 8800 5০০. 90188, [0081181) 800 136108511, আ1)920 1990, 

810 5০0 8181] 1987৪ ৪0 00006010165 01 1008108 10: 50078911-- 

“মধু-স্থৃতি পৃ. ১১৩। 

& বৎসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর “শন্িষ্ঠা নাটক' 

উগহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ( “মধু-স্মৃতি পৃ. ১১৩ )। সুতরাং 

পুস্তকটি যে ১৮৫৯ শ্রষ্টান্ের ৯ই হইতে ১৯এ জাম্নুয়ারির মধ্যে বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৪। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ £ 
শন্নিষ্ঠা নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রীত । | মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থী 

গমিষ্ঠাম্যুপহাস্যতাং। / প্রাংগুলভ্যে ফলে লোভাছুদ্বাহরিব বামনঃ ॥ | কালিদাস। 

কলিকাত1। | জীযুত ঈস্বরচর্জ বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যকে ভবনে | 

ইফীনূহোপযনত্রে যন্ত্িত। / সন ১২৬৫ সাল।/ * 



শশ্িষ্ঠা নাটক £ ভূমিকা... 

মধু্দনের জীবিতকালে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় 

সংস্করণটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১২৭৬ সালে প্রকাশিত 

( পৃ. ৮৪) তৃতীয় সংস্করণের পাঠই আমরা বর্তমান গ্রন্থাবলীতে আদর্শ 

পাঠরূপে গ্রহণ করিয়াছি । প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ পরিশিষ্টে 

প্রদণিত হইয়াছে । 

শন্ি্ঠা নাটকে'র ভাষা ও রচনা-রীতি সংশোধন লইয়া ছুইটি কাহিনী 

্গীবন-চরিতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে । “মধু-স্মতি' হইতে সেগুলি সম্পূর্ণ 

উদ্ধত হইল। : 
.-*মধুসৃদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শঙ্গিষ্টা'র পাখুলিপি প্রদান করিলে তিনি 

তাহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উহা তাহাদের সভাপত্ডিত বিখ্যাত 

আলঙ্কারিক প্রেম্াদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, “যে-যে-স্থলে 

নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই-স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাহার দাগ 

দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থখানি লইয়া আসিবেন ।” ভদ্রলোকটি তর্কবাগীশের নিকট 

উপস্থিত হইয়া সেই কথা বলিয়া গ্রন্থখানি তাহার হস্তে দিলেন । তর্কবাগীশ মহা শক 

্রস্থখানি কিয়ংক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াভদ্রলোকটিকে বলিলেন, “আপনি এখন 

যান, আমি কিছু পরে স্বয়ং গ্রন্থখানি, লইয়া রাজাদিগের নিকট যাইতেছি।” 

যথাসময়ে প্রেমচীদ তর্কবাগীশ নাটকখানি লইয়া] রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । 

ঘটনাক্রমে মধুসৃদনও সেই সময় সেথানে উপস্থিত ছিলেন । তর্কবাগীশকে দেখিয়াই 

মধুসুদন বলিলেন, “আপনি আপত্তিকর স্থানসমূহ দাগ দিয়াছেন কি?” তর্কবাগীশ 

হাসিয়। বলিলেন, “দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে কি না, আমি যে 

চোখে দেখছি সে রকম চোখ আর গোটা দ্ুই লোকের আছে ; আমরা ফতে হয়ে 

গেলে তোমার বই খুব চ'লে যাবে, বাহবা বাহবা পড়বে ।” 

মধৃসৃদনকে তাহার কোন-কোন বন্ধু শশ্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তদানীস্তন নাট্যকার 

রামনারায়ণ তর্করত্বের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মধুসৃদন 

তর্করত্ুকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে বলেন ; কিন্তু তিনি 

মধৃসৃদনকে নাটকখানি সংস্কৃত রীত্যনুসারে পরিব্তিত করিতে পরামর্দ দেন । 

মধুল্দন এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, “জীবন-চরিত' 

(পৃ ২৩০-৩২ ) হইতে, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল £ 

ছা 10987 0001) 
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1219008, 00 &০ 10900901566 & ৪686৩, 709597) &৪ [10959 0:02001890। 
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শন্মিষ্ঠা নাটক : ভূমিকা ॥/০ 

প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের ধারণা যাহাই হউক, নব্য-সম্প্রদায় কিন্তু এই 
নাটকটি পাইয়া অতিশয় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং উচ্চকণ্ে ইহার প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । সর্বপ্রথম প্রশংসাকারীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও 
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৮ 
খষ্টাকের ২৭এ নবেম্বর মধুস্দনকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন-__ 

“] 800 01 0010100 60086 9900186081৪ 6006 108৪৮ 0:8208 দাও 108৩৪ 
10 ০. 190808£9 3...16 18 ৪6 0008 018581081) 01)8866 800 (011 01 

8৪00109 20০৪৮: 1--মধু-স্থৃতি,? পৃ. ১১২, পাদটীকা । 

ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন (১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ )-_ 
১১610905008 18 5 90100019669 ৪000883॥ 81900110108 &৪ 16 0068 

আ160 10988 800 910911199 61১86 819 8০98:0915% 60 1১6 10000 10 820 

139085199 100০0 ] 1)৪ড 00209 &০:08৪,.--এ | 

পুস্তক প্রকাশিত হইলে সেকালের সাময়িক পত্রিকাণ্ডলিতেও কম 
আন্দোলন হয় নাই। মনম্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে” এবং 
পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিষ্াভূষণ “সোমপ্রকাশে" বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছিলেন । 
আমরা রাজেন্দ্রলালের সমালোচনাটি অংশতঃ উদ্ধত করিতেছি__ 

বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্ব্বোক্তেরা অভিনয়ে 

কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোংপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক 

রচনা করেন; দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন ; কি উপায়ে 

অভিনেয় বস্ত সৃম্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে; এবং কোন প্রণাললীর অবলম্বনে নাটক 
দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা! বিশেষ বিবেচনা পূর্বক শন্সিষ্ঠা লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন । তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাটকরচনার 
এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বণিত হয় তৎসমুদায়কে এক 

উদ্দেশ্যের অনুকূল হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেস্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ছটনা। 
প্রত্যেক গর্ভাক্কে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তত হইতে থাকে ; তাহা হইলেই 
অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবন। হয় না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস বপিতব্য হইলেও 

মধ্যে রহ্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে; কিন্তু সদ্গ্রস্থকারেরা! এতাদৃশ কৌশলে 

তাহার বিনিয়োগ করেন ষে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তজ এ বিষয়ে 

পরমপণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবন্যক কৌতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত 

প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হয়লা। 

নাটকমধ্যে প্রথমতঃ যে কএকাট গীত অভিনিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচন! 

সম্মীচীনই বটে ; কিন্তু মনোজ্ঞ স্বরের সহিত তাহার অনৈক্য বিধায় কোন সহদয় 

ব্যক্তি অপর কএকটি গীত প্রস্তত করত এ সকলের স্থানীতত করিয়াছেন ।'' বাহার 
চে 



1৭ মধুঙুদন-গরশ্থাবলী 

রসানুভাবতার সাহায্যে শেষোক্ত গীত কএকটি প্রস্তুত হইয়াছে াহাকে ধন্যবাদ 

করিতে সতৃষ্ণ হইলাম । ফলতঃ আমর! শঙ্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে 

তাহার সৌন্দর্য্য সন্তোগ করিয়াছি, সুতরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদিগের 

তুপ্য আনন্দিত হইতে পারেন না; তত্রাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে 

যে সকল বাঙ্গলা নাটক এ পর্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে 

শঙ্লি্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ! বলিবেন, সন্দেহ নাই ।--'বিবিধার্থ-সঙ্গ হ', ১৭৮০ শকাবদা, 

মাঘ, পৃ. ২৪০1 

উপরে উল্লিখিত গীত-রচয়িতা «কোনও সহায় ব্যক্তি” যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর। «শেষাঙ্কের শিব-স্তোত্র বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতটি তাহারই রচিত ।%% 

'শন্সিষ্ঠা নাটক' পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। 

“বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দুর্শকগণের জন্য, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে 

অনুবাদ করা হইয়াছিল। মধুন্দন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ 

করিয়াছিলেন ।”ণ' অনুবাদ নাটকখানি ১৮৫৯ শ্রীষ্টাঝে প্রকাশিত হয়। 

মধুদ্ুদন ইহাও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্ত্র সিংহকে উৎসর্গ করেন। 

শেন্মিঠা' নাটকের বিষয়বস্ত মধুলুদন মহাভারত হইতে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। ইংরেজী নাটকের ঠ075159109706-এ তিনি লিখিয়া- 

ছিলেন-_ র 

[109 অ০:৮--০ 1010) 603 10110ঘ106 0898 0006810 ৪. 680818- 

(107-18 609 086 56691010610 00903608811 181080886 6০ 10:00008 & 

01885108] 800. 19£0187 1079018* 1008 ৪6০ ০01 381001868 ঘ1]| 109 

(00110 10 69 [156 73001 01 0109 118108101)8969---8100058 1001060196915 

81691 6086 01 88/0006815--16008160 ৪0 1810008 0 6৪ 80190010 

£90108 ০1 7৯110898, 

'শন্মি্ঠা নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুসৃদন এই বিজ্ঞাপনে লিখিয়া- 

ছিলেন__ 

98700186618 60 1১8 80690 ৪$ (১9 818880 00866 1008886 

886801060 60 609 381£860)18 চ1118 ০1 006 5185 01 81800915, 91)0010 

609 7078008 65৪] 88810 1007191) 20 10018, 00869165 অঃ]) 1008 10789 

00889 00018 8806181060--606 8811198 1716068 01 ০00: 19108 0861008] 

[10980, 

| ক 'জীবন-চরিত, পৃ. ২৩০। 
ৃ 1 'জীবন-চরিত, পৃ২৩২। 
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১৮৫৯ ত্রষ্টাব্দের ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহা 
সমারোহে 'শশ্দিষ্ঠা নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত 
বিবরণীর জন্য “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস; দ্রষ্টব্য । এই অভিনয়ে মধুস্দন 

নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ. বুকে 

লিখিয়াছিলেন__ 

দা 91১81701868 ৪৪ ৪০69 ৪6 13818801019 0106 11010583107 18 

0:98690 ন8৪ 8100015 10088011)8)]9. [05910 0106 19888 7:02080610 

80696860: 8৪ 01182090 1১5 6109 01087:80697 01 931187:001888 81)0 81060. 

6987৪ সা161) 1767, ৪ 10: 20 ০00 19811068১ 61১85 ভ929 +00011)88 6০ 

818910 0120% 6০ 6911. 700: 010 735100)08007%,* 9৪ 10816 1080 

800 £:881090 1705 13870, “ভা, 20 0681: 11801)0) 005 088: 718,01)0, 

60018 9098 5০0. 8:95 018018 10099 | 01 16 18 099061101,--4জীবন- 

চরিত, পৃ. ২৩ । 

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে মধুল্দনের “শন্মিষ্টা নাটক" লইয়া ইহার 

সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। মধুস্দনের অসহায় সন্তানগণের সাহায্যার্থে ১৮৭৩ 

্ীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট “শন্িষ্ঠা নাটক" অভিনীত হুইয়াছিল। সম্পূর্ণ খিবরণ 

“বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে? ( ৩য় সং, পু. ৪৭-৮ ) দেওয়া আছে। 

মধুল্ুদন ও তাহার বন্ধুদের পরম্পর লিখিত অনেক চিঠিপত্রে 'শন্িষঠ 

নাটক" রচনা, অনুবাদ ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। 

আমর! “মধু-স্বৃতি' ও 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সংস্করণ ) হইতে উল্লিখিত পত্রগুলির 

প্রয়োজনীয় অংশ নির্বাচিত করিয়া নিয়ে মুদ্রিত করিলাম । 

১। মধুল্ুদন গৌরদাস বসাককে (৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯ ) 

48010019691 0088 6008 ০06 6০ 09 & 12008) 98911610600] 8119 11 

[500 6০ 10811559 610989 আ1)0 0080 817980 10810080680 ৭19: ০8110015 

৪853 1619 656 6636 079005 10 06091508088, £0119868  01888108] ৪70. 

[01] 06 £90017)6 10০8৮ 1" 109 07065 79516 1668 10 78060798 

8০006 16 &00 ৪681৪ 60৩ 1029008 1৪ & 002001968 ৪0০0888 1 1 

[8579 ৪৬5, 500. 13859 10880 60৪1 001010208 1081078 61018, [11705 

18 60 109 &0 100£1191) 6:51)8156100, 

[1009 69 ৪8900 5০৮ 0010198, 101)81161) 8710 13908511, 1092 76805 

80 00 31981] 1959 8 00০07৮02165 ০1 1508108 10 ড0018611 

_মধু-স্থতি,। পৃ. ১৯২-৯৩। 

% হিনু-কলেজের বাংলা শিক্ষক বার্ রামচজ মি 



4৭ 
€ মধুঙ্গ্দনগ্রন্থাবলী ১ 

২। যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর মধুদ্মুদনকে (১৯ জাহুয়ারি, ১৮৫৯) 
2 0981 91) 80090 205 0986 60808 10: ০০: 8100 0850৮ । 

1618 & £800 ৮0] আ০৮০ 01 0006 68182660. 0000%, ] 11] 09899 

18 68:910117 58৪ 50 1705510818 00010600 60 000৪ 118108 1166:56016 

01০: 00007, 800 1 000৮ 006 006 982201868 অ1]] 6889 6109 08 

01809 80008 6119 08088 10 606 92178001818, : 
[৪00 8180 60 80০0 08৮ ৪0 1008118)) %918100 01 198:0001860081, 

1917) 606 01888, মুত) ৪6 1 00856 8990 01 609 '0286085911” ৪0৫ 

90091091718 61086 10 608 0758606 108681106 0109 ৪0100 18101208811 019 

65081860:, 1 800 88080109 10 00 93090686100, 

1116 80$019 875 00108 1097911008]7 আ6]] ) 6095 1085৩ ৪17680 

£০$ ০ 16876) 605 6689 00:6100 01 0106 73001, 8. ] [01] 1১81166, 

6৪7 আ1]] 0৪ 81018 6০ 00 1096106 60 60৪ 00008810801 0009 2০০6, 
--“মধূ-্মতি)। পৃ. ১১৩। 

৩। যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর মধুস্দনকে ( ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৯ ) 

[ 809160 61)9 1:86 00:8100 ০01 00113081181) 5918100 156788110 

60005 11600, 609 01015 03818 ৪20 106 11860 18 60980120815 ) 10 005 

00 08 1 5৪1] 1)611656) 61086 1116 18 01018160117) 609 ৪619 10 

1110) 16 18 18800, (808 1] 000৮ 2০6 00৮ 16 জা1]] 108 ৪০), 500: 

98606 00818000 অ1]] ৪৫0 801088900৪৮ 01704706619 মধু- 

স্মৃতি, পৃ. ১১৩-১৪। 

৪। মধুগ্ুদন গৌরদাসকে ( ১৯ মার্চ, ১৮৫৯) 

[1086 0682] 80181160 (106 (18081861010 01 91181001868, [1] 

800 60 10811959 811 60086 6108 10858 81980 8960) 18--8100 6000208 

61600 819 006 18158 800 108£0:9--16 স1]] 10866118115 500 10 08 

116619 260065100, 2850858]1 7198 £1৮৪0 006. [9 009 88৪ 16 1৪ 

8010810: 60 608৮ 00০৮ ) 5৪ 107 076 73088]1 0718108]) 00৩ 0015 08016 

1000 সা16]) 18) 18 008৮ 008 1808088818৪ 1//406 600 01810) 101 8001) 

800160998 8৪ 6 108 63906 10) 60 2086:00129 16, 11015) 10880 

80810815 6611 00) 18 0080108 ) 10: 11009 000 18 08881080 60 ০০০চ] 

& 06100580906 01806 10 6106 1166:58019 ০0৫ 606 600৮5) 18 স1]) 206 0৪8 

60080600094 00 6018 00680, 660৮৮ 682৪ 10620068) 10: 66:00 18 

16870108 99088110661 5০০ 009 08010 0060] 0659: 600081)8 

[ ৪৪ 0808)019 01 00108 ৪০ 2000) 811 ৪6 0006. 11019 97087001805 058 

৪7 06815 00৮ 206 &£ (006 10680 ০1৪1] 736708811 8৪৪, 060019 

81 01166 00965 স1601806019- 806 5০0 [008 10086 (0 7০078911, 

স-জ্ীবন চরিত, পৃ. ২৪৭। ্ ৃ 
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৫। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ গৌরদাস বসাককে ( ২৪ মার্চ, ১৮৫৯) 
0৮ 608 01589106 ] 80811 ৪798 01 98700186--608 0:0400$10 

01 002 12162005 811010891 84. 9. 10966, 1380 ০০ 80০0 ৪]] ৪0০৪ 

16, ৪০৫ 0086 16 18 £০108 60 9 ৪০০9৫ 070 1196 1১0810৪ ০01 ০0 738188801)18 

1118, 1 80811 18৮ ০01 1] 8156 500 6179 708089 ০01 618 1)76108$3 

£26750766, 800 8৪ ঢু &200 £0108 6০ ৪00 5০৪ 01)9 1১008 00008) 

6০:০৪৮৪ 008, ০০. 11] 09 8018 60 ৮00৬ 00079 10100 16 60৪) আ)৪% 

006, 1018060 &৮ 8001) & 01868068 17020) 608 898 ০01 808100, 0817 

00881015 800, ০০ আ1]] 896) [0100 0৪৮ 1 ৪00 60108 6০ 91)0 

তব০০১ 80109 209 18099 10) 00 00103, 00008) 06 60919 81৪ 6786 ০০ 

80 006 800, £00070£8ট 606 18669 18 ০007 17910109. [76 ০: 8106, 

৪৪ 50010018196 01000868 60 0911, 18 & 1881 80001816100, 110 ৪. 02091001008 

1920819 ₹0108 1)8 0017301017)88 008 0 6009 ৪৮৮99688% (60098 01)8$ 16 1088 

৪79: 10880 107 106 60 10981) 800) 60 070৬0 ৪1], 103 1৪8 0115 ৪170ড118 

&% 98080167% 10: 609 ৪6588 $1086 1089 2008 ০001 8861860 8109 2008% 

৪0810610 10 80101890 ৪59] 009 01 08 0 1018 0০ত978) 61)0081) 0০0 

ড৪6 [0115 06910190),101 1)186101010 781)195806861008, 

[তব 0, 

[0 গলিত) 08814871826 7৮60স এ 

11108 ১85৪81 টি 101600510 0066, 

180058 13161008575 1688 00810078, 38080915. 

8৫001 »১ 8101018661 517 0100005 4 086716০, 

90690091055... 18001 [09০০ (1) 0৮০৪৪, 

1001] ল18 01801919 ... 89:98 00১80016 010086, 

9308580 087068151 [৭80৫ 00010067 811080, 

1081855 80 010092 প875 00804 9008, 

186 0161862 লএ018 01001) 018 81008061199. 

800 ৪৫০ *০:8098108 19] 18৮, 

806 0০ ১:-81009 09118) 209৮৮, 

0০081688 1০৮1075 21০১৪০ 1580:65 215005৮0 88৮6 5৩০ চ5150028 

11 20166 

00০908:8 19591850856 81001108 & 01026802066 0800061, 

[001580 7০৫০ 80 01০8৩ (205 ০:০৮০৩০1০-1৪অ), 

105015201 60) 00001006: 86100708719 (০০. 908851188), 

90807001868 [07186941000 138067069 ( & 06 -00726£ ), 

চ001)5 18)]]5 1088 98009] (107106£15 ০০: 19100108-811 )। 

1080188 88007 08050051 1098015 (০07 908008০18 )। 

বব ০৮৪৪ 0050101 141 708৩ (55 91016), 

51510591580 ১, 
10৯709108-81209... 

1] 10188810205, 00০08581166, 
[006 ভি 5৪ 061019, 0108 735০৮170 01001066: 2৫ 09:06৩, 

[7879 5০০ 10859 8৪ 60201969 5৪ 1186 ০01 606 0108180669 ৪৪ ] 

00010 £16 5009 &06 ] 10911656 1001069 080 8159 5০০01১96667 60051080098 



০6 808 01787806808 680 606 10875890০01 009 (61880, তিওস ৪৪ 
60 0809: 081610018785 618 16178818818 929 £0108 00 6108 ৪ দা9৪৮, 

00 90008588200 11100180858 98090615815, 8107086 6৮871১00 1৪ 

0:608790. 800 জা 080 £96 00 009 10185 ৪& 6920. 08৪ 2006109 ; 00 

00: 2881818 (86109: 18 00106008691 0980, 800 628৮ 11] ৫8185 0৪, 

5 0:06106 000160705 28 00৯ ৪৮ 08001, 79 18 8০0০ 60819 & 

8800710 61009 (018 568) 00109 19 11009] 60 2960208০000) 8100 জা৪ 

9800801 60 87068: 1)810:6 0006 0010110 17) 8৪]1 4001]. ০ 1985 (080 

81806 80917681785 6016 29] 0810690 ; 20086 01 61169 &:9 8179805 

50181090, 8700 1১989061101 800 10801809106 61067 816 18006 0001, 

11859 008 800160 ৪0001068০০৪ 6009 0187008) 800 ] 91081] 

006 00 1, ০ 008 1000578 1)86 9606 ৪001) 8 (1110 ৪8 1109 

18087019691 সা1]] 108৪ 00. 0008 36886. [619 8611] ৪ 0088667£ 01 00016 

10961) 16 স1]] 109 98 0000187 88 18608811, [ 11] 900 

০00101020. 00700910870 16 0011888 18 1089 089890 6116 07068] 01 101)110 

01181018200, ক ++ 

1৮) গড 8109919 800 0887৮ £০০০ 18119 60 5০018911 

[ 2910810১ ০0৪ ৪56: 8100879]5 

1890৮ 0ন0 7088 ৪1০. 

_-“জীবন-চরিত,, পৃ. ২৩৩-৩৫। 

৬। গৌরদাস মধুদ্গদনকে ( ২৯ এপ্রিল, ১৮৫৯) 

লণজা 18. 962101969 20108 007? 090 0098 18 00208 ০026৪ 

[109 00019 [ 1980 659 000£9 ][ 80] 808020080 ০1 1:৪৮*-“মধু-স্মৃতি, 
পৃ. ১১৪। 

৭। রাজনারায়ণ বস্তু মধুল্দর্নকে 

[009 01 3০0: আ08 1188 1১680 001880 ১ 009 73921001868” 18 

828085 869: 010 0018 01888108] 000091, 18 10 170805 018098.101 ০1 

56811108 009৮5) 800 01801858 902181097:80168 17019089 ০01 1)017080 

086076 |  ] 81081] 0851: 10296 606 ৪1666 788180108 ৪801216 ০01 610৪ 

80619 96:001968) 6108 66006] 1069:16ত 1১৩669]] 118 800 009 8106, 

609 109609610 10666108 1১96960 [)95818101 800. 109: [56108 800 6109 

20880 017980709 10898 01028 010ঘ0,-“মধু-স্থৃতি, পৃ. ১৯৪। 

৮। মধুসদন গৌরদাসকে (৩ মে, ১৮৫৯ ) 
[0 8116100 60 511 60018, [11856 1১901) 07118101108 00519081181) 

98৮011868 870 6৮৪ ট9দ 0185) স010) ] 60:9% চ1]1 11858096166 

07905809880, ... এ 
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[৪00 8190 5০০ 1185 997001865, ] 0519 88 ০0. 11] 8180 11009 

609 1001181). 2:55, 691] 900: 00081 &6 609 4818610 60 8900 ০0 

08008 10৮ 5 900 60 0106 70101181767 [10859 00610106 60 00 অ16] 

609 8919 01 609 7008১ (0: 168 0:009808 জা111 10৪ 081 6০ 6) [২*18৪ 

10 11001086100 01 01091200065 0085 10856 10015 805%0090 009. 

স্ব 00086 ৪1৮ 102৮ 80109 61006 ৩৮ 10 60৪ বত 9185. 411 

61১86 2 0810 691] 00 18 6066 610879 819 19 77666867 01068 11) & 

1075008 6086 5০00 00859 1980 1 [170597680 16 0108 10199890 93900 

[8016 528. 609 7938))9 8501917090. 73880861101, ] 0015 10029 [ 

0856 0009 )0.86199 ৮০ 1৮, 11019 000101108 ] &0 80808 6০ ৪900 4০) 

০, ]ড্ 6015£0:9, [ আ18)0 [ ০০010 2:00 0) 60 ৪70 ৪0079 116619 

61009 16) 5০5, 0০6 &6 0:988106 61086 18 006 01 6108 00986100, [000 

[00 ৪০01, ০০ 87৪ 080009]5 0018681:910 11 500 01000 6086 1085 
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শন্বিষ্ঠা নাটক 
[ ১৮৬৯ ক্রী্টাব্দের নবেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ] 





মদেকপদয়বর ্ 

গ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছুর, 
তথা 

্্ীল শ্রীযুক্ত রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাহ্ুর, 
 মহোদয়েযু।, 

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং । 

আমি এই দৈত্যরাজবালা শন্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যগ্ঠপি 
ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে 

আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য হইব। 

মহাশয়দিগের বিদ্যান্তরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যস্ত উপকার হইতেছে, 
তাহা আমার বলা বাহুল্য । আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের 

দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিষ্ভাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন 

শ্রী পুনর্ধারণ করেন ইতি । | 

পা | শ্রী মাইকেল মধুস্দন দত্তস্থয। 
১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল। 
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মিঠা নাটক 
প্রথমাঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

হিমালয় পর্ববত-_দ্বরে ইন্রপুরী অমরাবতী 

(এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে |) 

দৈত্য ।' (স্বগত ) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আনে | 
পর্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্যি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও 

স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ এ দৃরবত্তাঁ নগরে দেবতারা যে কখন কি করে, 
কখনই বা কে সেখান হত্যে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপন্ির 
নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। ( পরিক্রমণ ) আর এ উপত্যকাভূমি 

যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়; স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ 

মধুর স্বরে গান: কচ্যে ; চতুদ্দিকে বিবিধ বনকুন্্ম বিকশিত ; এ দুরস্থিত 
নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে যুদ্ধ মন্দ পবন সঞ্চার হচ্যে; 
আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অগ্রীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকৃহর 
শীতল করে ; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদঃ কোথাও ব্যাত্র মহিষাদির তয়ঙ্কর 

শব্দ, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃ্যতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্যে। 

কি আশ্চর্য্য ! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহছুঃখও আমি প্রায় 

বিশ্বৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ | ) অহো! কার যেন পদর্শধ শ্রতিগোচর 

হলো না! (চিত্ত করিয়া ) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান 

 কত্যে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্ায় প্রস্তুত থাকা উচিত । ( অসি 

চর্ম গ্রহণ ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে 

পৃথিবী যেন কম্পমান! হচ্যেন। 

(বকান্থরের প্রবেশ ।) 

(প্রকাশে ) কন্বং? 

"1" বক |. ঠদত্যপতি বিজয়ী হউন
, আমি তারই 'অনুচর | 



দৈত্য। (সচকিতে )-ও! মহাশয়? আসৃতে আজ্ঞা হউক। নমন্কার। 
বক। নমস্কার । তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি? 
দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কৃশলবার্তায় চরিতার্থ 

করুন। | 

বক। ভাই হে, ভার আর বল্বো কি, দৈত্কলের এক প্রকার 
পুনর্ডনমা। 

দৈত্য । রে 
_বক। মহতি শুক্রাচার্্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্ভত 

হয়েছিলেন । 

দৈত্য । কি সর্বনাশ! চনয নীলার 
বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ধত্রেই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকম্যা। শ্মিষঠা 

গুরুকম্যা। দেবযানীর সহিত কলহ কর্যে, তাকে এক অন্ধকারময় কৃপে নিক্ষেপ 
করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা! তপোধনকে অবগত করালে, 

তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ম্যায় একেবারে জলে উঠলেন! আঃ! 
সে ব্রদ্ষাগ্রিতে ষে আমরা সনগর দগ্ধী হই নাই, সে কেবল দেবদের 
মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য । 

দৈত্য । আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকন্তা দেবযানী রাজকুমারী 
শশ্মি্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা৷ তাদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব । 

বক। হী তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই উভয়েই নবযৌবন-মদে উম্মত্তা। 
. দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়? | 

বক। তার পর মহবি শুক্রাচার্ধ্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় 
গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন্ ! অগ্ভাবধি তুমি শ্রীত্রষ্ট হবে, আমি এই 
অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি 
করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সতাসদ্ সকলের মন্তকে যেন বজ্রপাত - 
হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিশ্ময় জ্পন্দহীন হয়ে রৈল। 

দৈত্য । তার পর মহাশয়? এক 
বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্ব করে বল্লেন, গুরো! 

আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে উদ্যত 

হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস জার আপনার প্রসাদেই 

আমার সকল সম্পত্তি! ভাতে মহধি বল্লেন সেকি মহারাজ! ছু 



দৈত্যকূলপতিঃ আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ 
কথা বলা সম্ভবে? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহষির পদতলে পতিত 
হলেন, আর বলতে লাগলেন, গুরো আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ 
কিঃ আমাকে বলুন । 

দৈত্য । তা মহম্বি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন ? 

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহম্ি ভূতল হতে স্তাকে উিত কল্যেন, 
আর আপনার কম্ঠার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্বান্ত সমুদয় জ্ঞাত 
করিয়ে বল্লেন, রাজন! দেবযানী আমার একমাত্র কন্তা, আমার 
জীবনাপেক্ষাও স্রেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান 
আমার পরিত্যাগ করাই উচিত । রাজা এ কথায় বিশ্ময়াপন্ন হয়ে করযোড় 
করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো ! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি নে, 

তা আপনি সে পাপশীলা শন্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান কর্যে ক্রোধ সম্বরণ 
করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? 

দৈত্য । ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন? 

বক। তিনি বল্যেনঃ এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার 

কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা । 

দৈত্য। উঃ! কি সর্ধনাশের কথা! 
বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মতের ম্যায় হলেন। তাতে 

মহধি সক্রোধে রাজাকে পুনবর্বার বল্লেন, রাজন্ ! তুমি যদি আমার বাক্যে 

সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহুর্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি । মহথি 

ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্থিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপুর্্বক মহারাজকে 
সম্বোধন করে বল্লেন, মহারাজ ! আপনি কি একটি কন্যার'জন্যে সবংশে 

নির্বংশ হবেন! দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ বর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ 

মহামূল্য রত্বজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করেঃ আর যদি 

সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাঘ্বারা আকাশমগ্ুল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা 

বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে 

সমুদায় মহামূল্য রত্বজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না? 

দৈত্য । তার পর মহাশয় ? & 
বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ 

পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি 



_ দিলেন) পরে রাজছুহিতা সভায় উপস্থিত! হলে, মহারাজ অশরপূর্ণলোচনে 
ও গদগদবচমে তাকে সমুদয় অবগত করালেন আর বল্লেন, “বসে ! অস্ 
তোমার হত্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ । যদি তুি মহ্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা 
প্রতিপালন কত্তে স্বীকার ন! ধর, তবে আমার এ রাজ্য স্রীত্রষ্ট হবে, এবং 
১৮৮০৪ পতিত 
হব 1” 

. দৈত্য। হায়! হায়! বিরান নান দানি 

বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন? 

বক। ভাই হে! রাজার কালীন দুখ মনে করলে পাঁাদ 
হৃদয়ও বিদীর্ঘ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তার 
মুখমণ্ডল শরচন্দ্ের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের 

: ম্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল! (দীর্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হা 
হতদৈব ! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শি 
সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা৷ হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত 
প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ রছারা়ানিচরোগনারনানী 
হতে হয়! (দীর্ঘনিশ্বাস। ) 

দৈত্য। আহা, কি ছাখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্ধন্ধ কে 
লঙ্ঘন করতে পারে? হে ধন্গু্ধারিন্ ! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি 
স্ব নির্বাণ হয়েছে? | 

বক। আর না হবে কেন! 
দৈত্য। *তবে আপনি যে বলেছিলেন অন দৈত্যকলের পুনম হলো 

তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অনুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহষির 
সহিত মহারাজের মনাস্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি এ ছাদ 
দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পরথা পরি 

হতো, তা অনুমান করা যায় না। 

বক। তা সত্য বটে। রিও তাই জানতে এসেছি যে দেবতা 
এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। মাগার 

প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই? ' 

 ঈৈত্য+; মহাশর!. চার পরম ায়াবী, এ জাজের গতি 



মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী ; স্বর্গ, মত্ত্য, পাতাল, এই 
ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়। 

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, এ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। 
বোধ করি অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন 
সচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর 
হতে নির্গত হতো । 

দৈত্য । মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারস্তের 
পূর্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন 1__যা হউক, সুকূমারী 
রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন ? | 

বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্তা 
দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্যেন। ভাইহে! সেই 
সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে 
রয়েছে! রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষ:স্থল বিদীর্ণ হয়, এবং 
মহারাজের যে কি পর্য্যস্ত মনোদ্বঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্ত- 

দেশে পুনর্গমন করি । ( নেপথ্যে রণবাছঃ শঙ্খনাদঃ ও ভুছস্কার ধ্বনি । ) 
দৈত্য । মহাশয়! এ শ্রবণ করুন,_শত বজ্রশব্দের হ্যায় ছর্দাস্ত 

দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রতিগোচর হচ্যে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ! 
বক। ছুষ্ট দন্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো নাকি? 
নেপথ্যে । দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর ! 
দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ 

গর্জনপূর্ববক তীর অতিক্রম কচ্যে? 
বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; 

দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্যে । চল, ত্বরায় দৈত্য- 
রাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। এ ছুষ্ট দেবগণের শঙ্ঘধ্বনি শুন্লে 

আমার সর্ববশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে। 

[উভয়ের প্রস্থান । 



ভবিতীয় গর্ভা 
দৈত্য-দেশ--গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম । 

( শদ্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ ।) 

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত ) *সূর্য্যদেব ত প্রায় 
অন্তগত হলেন । এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কুজনধ্বনি করে চারি দিক্ হতে 
আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে 
গমনোশুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায় ; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূঃ আপনাদের 
বিরহ-সময় সম্লিহিত দেখে, বিষণ্নভাবে উপবিষ্ট হয়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি 

একদৃষ্টে অবলোকন কচ্যে ; মহষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন 
আহুতি প্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত; দ্রপ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল 
বৎসাবলোকনে অতিশয় উতস্বক হয়ে বেগে গোষ্টে প্রবিষ্ট হচ্যে । (আকাশ- 
মণ্ডলের প্রতি পুন্দূ্টি নিক্ষেপ করিয়া ) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্ত 
রাজকুমারী যে এখনও আসচেন নাঃ কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া ) আহা! প্রিয়সথীর কথা মনে উদয় হলে, একবারে হাদয় বিদীর্ণ 
হয়! হা৷ হতবিধাতঃ ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শশ্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই 
দাসী হতে হলো? আহা! প্রিয়সথীর সে পুর্ব রূপলাবণ্য কোথায় গেল! 
তা এতাদৃশী ছরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? 
নির্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার 
কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে ) এ যে আমার 
প্রিয়সথী আসচেন ! 

(শম্মিষ্ঠার ও্রবেশ |) 

( প্রকাশে ) রাজকুমারি ! তোমার এত বিলম্ব হলো৷ কেন? 
শণ্মি। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীন! করেছেন, সুতরাং 

পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখন সম্ভব হয়? 

দেবি। প্রিয়সথি ! তোমার ছুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়! হা কুসুমন্কূমারি ! হা চারুশিলে ! তোমার অৃষ্টে যে এত ক্লেশ 
ছিল, এ আমি স্বপ্পেও জান্তেম না! (রোদন ।) 



শ্িষ্ঠা নাটক, ১৬ 

শদ্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি? 
দেবি। প্রিয়সখি! তোমার ছুঃখে পাষাণও বিগলিত হয় ! 
শদ্মি। সখি! ছুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, 
আমার এমন দুঃখ কি? 

দেবি। প্রিয়সথি! এর অপেক্ষা ছখ আর কি আছে? শশধর 
আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজছ্ুহিতা হয়ে দাসী 
হলে! হাছুর্দেব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা ! 

শশ্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি 

রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সৃখই 
রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্থ সিংহাসন (বেদিকোপরি 
উপবেশন ) এই তরুবর আমার ছত্রধর ; এ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা 
কুমুদিনীই আমার প্রিয়সথী ! মধুকর ও মধুকরীগণ গুনৃগুনৃম্বরে আমারই 
গুণকীর্ন কচ্যে ; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার কীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ব হয়েছে ; 

চন্দ্রমগ্ডুল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। সখি! এ 

সকল কি সামান্য বৈভব 1? আমাকে এত স্থখভোগ করতে দেখেও তোমার 
কি আমাকে স্খভোগিনী বলে বোধ হয় না? 

দেবি। ( সম্মিত বচনে ) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়? 

শন্মি। সখি! আমি ততোমার সহিত পরিহাস কচ্যি না। দেখ, 

সুখ ছুখ মনের ধর্ম; অতএব বাহা সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই মুখ। 
আমি পুষে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ ; আমার ত কিঞ্ম্মাত্রও 
চিত্তবিকার হয় নাই । 

দেবি। সখি! তুমিযা বল, কিন্ত হতবিধাতার এ কি সামান্য 
বিড়ম্বনা? (রোদন। ) 

শন্মি। হাধিকৃ! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন! 
দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন 

করতে দঃ আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয় ভবে 

কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি ? 
দেবি। সখিঃ তাও কি কখন হয়? 

শন্মি। তবে ভুমি বিধাতাকে আমার জনে দোষ দেও কেন? বিধাতীর 
এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্া দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না 
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হলে ত আমাকে এ ধুর্গতি ভোগ করতে হতে৷ না! দেখ, পিতা আমার 
দৈত্যরাজ ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর এই্বর্্যে ধনপতি ; তার বিক্রমে 
দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তীর প্রিয়তমা কন্ঘা। আমি আপন দোষেই এ 
দশায় পতিত হয়েছি”_আমি আপনি গিষ্টাননের সহিত বিষ মিশ্রিত করে 

ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি? 

- দেবি। প্রিয়সথি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়! 

তোমার এতাদৃশী বাকৃপটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্দেবীই অবনীতে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর 
স্থান পাও নাই? এমত সরল বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত.? 
(রোদন। ) 

শন্মি। সখি! জারা লা রি 

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি £ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি* বলি, দাসী 

হয়েই কি চিরকাল জীবন যাঁপন করবে ? 
শস্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কথন স্বেচ্ছান্নুসারে বিমুক্ত হতে 

পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে 

বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে 

সক্ষম ! তা, সথি, আমার জন্তে তোমার রোদন করা বৃথা । 

দেবি। রাজনন্দিনি, শাস্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্যেন। 

যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশুন্যা হয়েছ? কি আশ্চর্য! প্রিয়সখি ! 
তোমার কথা শুনলে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্ষিনী 

শাস্তরসাম্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি 

সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে ! ছুর্গত পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জন 

অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ব কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার 

নিমিত্তেই স্জন করেছ ! ( দীর্ঘনিশ্বাস।) 

শস্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটারে যাই। এ দেখ, চঙ্দ্রনায়িকা 

কুমুদিনীর হ্যায় দেবযানী পুণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আস্চেন | 

তুমি আমাকে সর্বদা “কমঙলগিনী, কমলিনী” বল; তা ষ্চপি আমি কমলিনীই 

হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়1.কি উচিত? দেখ দেখি 

আমার প্রিয়সখ! অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন) ভার বিরছে 'আমাবে 

নিত রা নাচারন 
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 দেকি। রাজকুমারি ! এ অহস্কারিণী ত্রাঙ্গপকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা 
যায়? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও ছুষ্ট রাহু। আমি যদি 
সুদূর্শনচক্র পাই তা হলে এ ছুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহুর্তেই ছুই খণ্ড করি। 

শন্মি। হাধিকৃ! সখি, তুমি কি উন্মত্ত হলে! এ ব্রা্মণকন্তার 
পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা! 
সখি, চল এখন আমর! যাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

(দেবযানী এবং পুণিকার প্রবেশ ।) 

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) প্রিয়সখি! বন্থুমতী যেন 
অগ্ঠ রাত্রে স্বয়ম্বরা হয়েছেন; এ দেখ, আকাশমগুলে ইন্দ্র এবং গ্রহনক্ষত্রগণ 
প্রভৃতির কি এক অপুর্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা ! রোহিণীপতির 
কি অম্পম মনোরম প্রভা । : বোধ হয়, ব্রিভুবনমোহিনী জলধিছুহিতা কমলার 
স্বয়দ্বরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সধাকরও 
অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রুপ অপরূপ ও অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন ! 
(চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া ) প্রিয়সখি ! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি 

এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুমুমজাল বিকশিত হয়ে 
যেন স্বয়ম্বর! বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ |) 

পৃণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সথি ! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী 
প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত1 দেখ, শশ্িষ্ঠা 
তোমাকে যে সময় কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল তদবধি তোমার তিলার্ের 
নিমিত্বেও মনংস্থির নাই”_-সততই তুমি অন্যমনস্ক আর" মলিন বদনে 

দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগৃঢ় তত্ব ভূমি আমাকে অকপটে বল, 

আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা! করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, 

কিস্ত মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়। 

দেব। প্রিয়সথি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর 

হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্বচঞ্চলতার কারণ স্ুন্তে 

উতমুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর। ৃ 

- পুণি। শ্রিয়সখি ! সে কথ! শুনতে যে আমার কি পর্য্যন্ত লাযাসা। তা৷ 

মুখে ব্যক্ত করা দ্বঃসাধ্য। 
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দেব। শম্মিষ্ঠা আমাকে কৃপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেকক্ষণ 
পর্য্যস্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিত! ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ লেম, 

যে চতু্দিক্ কেবল অন্ধকারময়। অনস্তর আমি ভয়ে উচ্চৈত্বরে রোদন 

- করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন 

কর্তেছিলেন, হঠাৎ কৃপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি 

জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে? আর কি জন্যই বা কূপের ভিতর রোদন 

কচ্যো ? প্রিয়সথি! তৎকালে তার এরূপ মধুর বাক্য শুনেঃ আমার বোধ 

হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। 

তিনি কে, আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ত্রম্দন করতে 

মুক্তক্ঠে এইমাত্র বল্লেম, “মহাশয়! আপনি দেবই হউন, বা মানবই 

হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন|” এই কথা শুনিবা 

মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কৃপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হত্ত- 

_খারণপুর্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তার অলৌকিক 

রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম। সখি! বল্লে প্রত্যয় 

করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমগ্ডলে নাই । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ | ) 

পুণি। কি আশ্র্য্য ! তার পর, তার পর? 
দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা 

করলেন, “হে ললনে ! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার 

এ ছবর্দশা ঘটেছিল 1 সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতৃহল জন্মেছে, বিবরণ 

করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।” তার এ কথা শুনে আমি 

সবিনয়ে বল্লেম, “হে মহাভাগ ! আমি দেবকন্যা নই__আমার ঝষিকুলে 

জন্ম আমি ভগবান্ মহষি ভার্গবের ছুহিতা, আমার নাম দেবযানী ।” 

প্রিয়সথি ! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অস্তরে দণ্ডায়মান 

হয়ে বল্লেন, “ভদ্রে! আপনি ভগবানূ. ভার্গবের দ্ুহিতা? আমি খষিবরকে 

বিলক্ষণ জানি; তিনি এক জন ব্রিভুবনপুজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি ; আপনি 

তাকে আমার শত সহতঅ প্রণাম জানাবেন £ আমার নাম যযাতি-__আমার 

চন্দ্রবংশে জন্ম। হে খষিতনয়ে! এক্ষণে অন্থুমতি করুন, আমি বিদায় 

হই।” এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন । প্রিয়সখি, যেমন 

কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় ইয়ে, তার অভিলষিত বর 

প্রদানপূর্ব্বক অন্তহিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহুর্তকাল আনম্দরসে পুলকিত ও 
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মুদ্রিতনয়ন হয়ে আপন ইষ্দেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, 

যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিস্থখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই 

মহোদয়ের গমনানস্তর ক্ষণকাল তদ্রপ স্থখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা ! 

সখি! সেই মোহনমুত্তি অগ্াপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে । প্রিয়- 
সখি! সেচন্দ্রানন কি আমি আর এজন দর্শন করবো ? ( দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগ । ) সেই অমৃতবধিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শন্মিষ্ঠা যখন আমাকে কৃপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, 
তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন ।) 

পুণি। প্রিয়সথি ! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্বাস্ত ভগবান্ মহধিকে 

অবগত করাও না? 
দেব। (সত্রাসে)কি সর্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা 

ভগবান্ মহষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্তাঁ যযাতি 

ক্ষত্রিয়_আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা । 

পৃণি। সখি আমার বিবেচনায় এ কথা মহষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক । 
দেব। ( সত্রাসে ) কি সর্বনাশ ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ 

কথা মহষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। 
পৃণি। প্রিয়সখি! এ দেখ, ভগবান্ মহষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি 

এ দিকে আস্চেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ । 
দেব। (সত্রাসে ) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট 

কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না; হে সখি! তুমি আমার এই অন্নুরোধটি 
রক্ষা কর । 

পুণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির স্বপথে গমন করা ছুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন 
জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তর্রুপ স্থুকঠিন । 

দেব। (সত্রাসে ) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ 

করতে উদ্ধত হয়েছ। কি সর্ধনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে 

আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্র- 
স্বভাব ; এতাদৃশ বাক্য তার কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে? 

পৃণি। প্রিয়সখি ! আমি তোমার অপকারিণী নই । তা তুমি এ স্থান 

হতে প্রস্থান কর ; এ দেখ, ভগবান্ মহধি এই দিকেই আগমন কচ্যেন।, | 

দেব। (সত্রাসে ) প্রিয়সখি ! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই 
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সম্পূর্ণ প্রতৃতা ; কি আমি জীবনশায় জলা দিয়ে ভোদা নিকট ছে 
বিদায় হলেম। 

পুথি । প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহম্ির নিকট 
এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি! 

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা হচ্ছ! তাই কর। হয়ত জন্মের মত 
এই সাক্ষাৎ হলো । 

[ বিষণ্ভাবে দেবযানীর প্রস্থান । 

( মহবি শুক্রাচার্যের প্রবেশ ।) 

পুণি। তাত! প্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত কথা অগ্ভ জ্ঞাত হয়েছি, 
অনুমতি হলে নিবেদন করি। 

শুক্র । (নিকটবর্তী হইয়া ) বৎসে পুণিকে ! কি সংবাদ? 
পৃণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি য! অনুভব করেছিলেন, 

তাই যথার্থ । | 
শুক্ত। ( সহা্য বদনে ) বংসে! সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া 

সম্ভব? তবে দুহিতায় মনোগত ব্যক্তির নাম কি? 
পূণি। ভগবন্! তার নাম যযাতি। 

শুক্র । (সহাশ্য বদনে ) শ্রীনিবাসের বক্ষ:স্থলকে অলন্কত করবার 

নিমিত্তেই কৌস্তুভ মণির স্বজন) হেবৎসে! এই রাজষি যযাতি চন্দ্র- 
বংশাবতংস। যদ্পিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিষ্ভাবলে তিনিই আমার 
কন্যারত্বের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বসে পুণিকে! তুমি তোমার 
প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর । আমি অনতিবিলদ্বেই সুবিজ্ঞতম 
প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজধি-সানিধ্যে প্রেরণ করবো । সুচতুর কপিল 
একবারে রাজি চন্দ্রবংশচুড়ামণি যাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন । 
তদদনস্তর আমি তোমার প্রিয়সখ্ীর অভীষ্ট সিদ্ধ করবো। তার চিন্তা কি? 

পৃণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই। 
শুক্র। বসে! কল্যাণমস্ত তে। | 

হ পুধিকার প্রস্থান । 
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শুক্র। (স্বগত ) আমার চিরকাল এই বাসনাঃ যে আমি 

কন্যা সম্প্রদান করি ? কিন্ত ইদানীং ৮2 

মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্াদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে 

প্রদত্ব। কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না । | 

[ প্রস্থান। 

ইতি প্রথমাস্ক। 



দ্বিতীয়া 
প্রথম গর্ভা্ক 

প্রতিষ্ঠানগুরী--রাজপথ । 

(ছুই জন নাগরিকের প্রবেশ । ) 

প্রথম । ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়? 
দ্বিতীয় । বিশ্বাস না করেই বা করি কি1__ফলে মহারাজ যে উন্মাদ 

প্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই । 

প্রথ। বলেনকি? আহা! মহাশয়ঃ কি আক্ষেপের বিষয় ! এ 

দিনের পর কি নিষলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো? 

দ্বিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা । এমন মহাতেজা 
যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট রাঃ 

এই বংশমিদান নিশানাথকে কিঞ্চিংকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয় 
সেইরূপ এ বিপদ্ও অতি ত্বরায় দুর হবে, সন্দেহ নাই। 

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন! মহাশয় 
আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হে 
আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো । দেখুন, বজ্লাঘাতে যদি কোন বিশাত 
আশ্রয়তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি ছুরবস্থা না ঘটে ! 

দ্বিতী। হা, তা যথার্থ বটে ; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতাস্ত ব্যাকু 
হইও না। ; 

ৰ প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধের্য্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না; দেখুন 
মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না ; রাজধর্ণ্মে তার এককাকে 
ওদাস্য হয়েছে । মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শা এবং স্ুবিজ্ঞ মনু 
অতএব বিবেচনা! করুন দেখি, যগ্ভপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, ভবে 

কি পৃথিবীতে কোন শহ্যাদি জন্মে! ৪৮0০44৮8488 
রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সেস্ত্রীর পুর্র্ববৎ রাপ 
লাবণ্যাদি আর. থাকে? রাজ-অবহেলায় রানব্মীও প্রতিদিন সেইর” 
শ্রীতরষ্টা হচ্যেন। 



শি নাটক রন 
ঘিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে 

নিতান্ত বিষণ্ন হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের 

অন্নুরাগ সঞ্চার হয়ে থাক্বে, তাই ভার চিত্ত সততই চঞ্চল। যা! হউক, 

নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয় অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। 

দেখ, স্রাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্বভাবে থাকে না। আমাদের নরবর 
অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে 

যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । 

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি 

যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের ত্বপ্নেরও অগোচর ! 

ঘ্বিতী। ( সহাস্ত বদনে ) ভাই, তোমার নিতাস্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, 

এই বিপুল! পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান; তিনি হন্ুবর্বাণ গ্রহণ 

পূর্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যতেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্যেন ? অতএব 

এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্িয় আছে, যে তার শরপথ অতিক্রম 

করতে পারে ? দৈত্য-দেশের রমনীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ 

মোহন গুণে নিপুণ ; সুতরাং, নরপতি যতকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে 

প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন ্ুরূপা কামিনী তার দৃষ্টিপথে 

পড়ে কটাক্ষবাণে তার চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা! হউক, যদিও মহারাজ কোন 

বনকুম্মমের আম্্াণে একাস্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের 

সুরভি পুষ্পের মাধূর্্যে যে ক্রমশঃ তার সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন 

সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-্ত্ বরক্ম-অস্ত্রেই নিরত্ত হয়, 

আর বিষই বিষের পরমৌষধ । 

প্রথ। আজ্ঞা হা, তা যথার্থ। ফলতঃ, এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই 

আমাদের পরম লাভ । দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা ; আমি 

শুনেছি, যে লোকেরা উঁষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্যে 

পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দত্ত দানব দেবমিত্র বলে 

মহারাজকে সেইরাপ না করে থাকে । | 

ছিতী। ভাই, উষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আম
ার 

কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্ত স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষত্বরাপ 
উষধে আর মধুরতাষারপ মন্্ে মুষ্চ করতে বক্ষম হয়, এ কথা অব্যই বিশ্

া্ 

বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া ) এ ব্যক্তিটে কে হে? 
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( কপিলের দূরে প্রবেশ |) 

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপন্বী, ছরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত 
করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন। 

দ্বিতী। কি কোন মহধির শিষ্যই বা হবেন । 
. কপিল। (স্বগত ) মহষি গুরু শুস্রাচার্য্যের আদেশাহ্ুসারে এই ত 

মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অগ্ উপস্থিত হলেম। আঃ, কত ছম্তর 

নদঃ নদী, ও কাস্তার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছিঃ তার আর 
পরিসীমা নাই। অধুনা মহষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান 
পর্ববতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাহ 
যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে তপোধন তাকে স্বীয় কম্যাধন সম্প্রদাঃ 
করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগম, 

 হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল এস্বর্য্য ! স্থানে স্থানে কত শত 
প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপুর্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে 
রক্ষাকার্ধ্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দ্ুরায় অশ্বগণ অতি প্রচং 
ত্রেষারব কচ্যে ; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনা 

শ্রুতিগোচর হচ্যে ; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয় 
সম্পাদণে জনগণ অন্ুুরত্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপা 
নানাবিধ সুখাছ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ । নানা স্থানে স্রম্য অট্টালিকা 
সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যস্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত কর 
দুঃসাধ্য । আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবে, 

করায় আন্মাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত হয়, তা অনুমান কর 

যায় না। কি আশ্চর্য্য ! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশব 
কোন্টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা ম্বকঠিন! যাহা হউক, অ 

পথপরিশ্রমে একাস্ত পরিশ্রাস্ত হয়েছি, কোন একট! নির্জন স্থান পে 
সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিঃ পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো 

( নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া ) এই ত ছুই জন অতি ভদ্রসম্তানের ম' 

দেখছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা করুলেঃ বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধা 

পেতে পারবো । (প্রকাশে )ও হে পৌর নিন রাহী 
সতিদ্শাগা কোথায়? | 
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প্রথ | মহাশয়, আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন? 

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুর মহষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্ভ। এই 
প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্মের 
উপলক্ষে এসেছি । | 

.. প্রথ। ভগবন্ঃ তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি? 

এ রাজনিকেতন । আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত 
ও পুঁজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে । 

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। [ প্রস্থান । 

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত 
পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক । দেখিগে, ব্যাপারটাই 
বাকি। 

দ্বিতী। চল না, হানি কি? [ উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাক 
প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ। 

(রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদুষক ] 

বিদু। (চিস্তা করিয়া ) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ম্যায় নিস্তব্ধ 

আর গত্বিহীন হলেন না কি। 

রাজ1| (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে মাধব্য, স্থরপতি যগ্যপি 

বজ্জদ্ধারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয় । 

বিদু। মহারাজ ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এত্যাদৃশী ছুরবস্থার 

কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না। 

রাজা । কি হে সখে মাধব্য, তুমি কিধন্বস্তরি? তোমাকে আমার 

রোগের কথা বলে কি উপকার হবে ? 
বিদু। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) হে রাজচক্রবস্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, 

যে মুগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুত্র মুষিক দ্বারাও উপকৃত হতে 

পারেন । | ৃ 

রাজা । ( সহান্ত বদনে ) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা 

তোমার গ্যায় মুষিকের দত্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না। 
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বিদু। মহারাজ! আপনি এখন হাম্য পরিহাস পরিত্যাগ করুন, 
এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার 
অস্থির ও অন্তমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন? | 

রাজা । না কল্যেনই বা। 
বিদু। (করণেহস্ত দিয়া) কি সর্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে 

আনা উচিত ? কি সর্বনাশ ! মহারাজ, আপনি কি রাজধি বিশ্বামিত্রের ন্যায় 
ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপন্তাধন্্ম অবলঘ্বন করতে ইচ্ছা করেন? 
রাজা । রাজষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার 

কি তেমন অদৃষ্ট ? | 
বিদু। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান নাকি? 

রাজা । সথে! আমি যদি এই জগজয়ের অধীশ্বর হতেম, আর 

ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অকিক্ষুত্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর 

তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি? 
বিদু। উঃ! আজ যে আপনার গা ভক্তি দেখতে পাচ্চি! লোকে 

বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে 
না, কিন্তু আপনি যে এঁ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত ছ্বিজভক্ত হয়েছেন, 
এ ত সামাহ্য চমৎকারের বিষয় নয় ! বয়স্থ, আপনার কি মহধি ভার্গবের 

সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহষি শুক্রাচার্য্যের 

আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনায়ী কামধেন্ব আছে, না আপনি তার দেবধানী- 

নামী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্ত! বলুন দেখি, 

শুক্রকন্া দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি? 
রাজা । (স্বগত ) হা পরমেশ্বর ! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন 

করবো ! আহা! খাষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া ) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জন বন এবং সেই 
কুপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কৃপের 
অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দুরীকৃত হবে ? | 

বিদু। (ত্বগত ) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই খষি- 
কম্ঠাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় 
হয়েছে; কিন্ত এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত *্মরি উষধ কি আছে? 
( প্রকাশে ) কেমনঃ মহারাজ, আপনি কি আল্বা করেন? ৫ 
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রাজ|। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে ? ৃ 

বিদু। বল্বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বকৃছেন তাই 
শুনুছি। | 

রাজা । কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ 
কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্ীর মুকুটের 
উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহবর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া ) 

স্বলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে ; 
গজমুক্তা শোতে গুপ্ত শুক্তির সদনে ; 

হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর ; 
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর ) 
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া ; 

হায়, বিধি+ এ কুবিধি কিসের লাগিয়। ? ৪ 

বিদু। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখছি আপনার স্কন্ধে 

দেবী সরস্বতী আবির্ভৃতা হয়েছেন নাকি? ( উচ্চহাস্থ। ) 

রাজা । কিহে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্েবীর কৃপাদৃষ্টি হলে 

দোষ কি! 

বিদু। ( সহাস্য বদনে ) এমন কিছু নয়; তবেতা৷ হলে রাজলক্ষ্মীর 

নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর 

রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন। . 

রাজা । কেন? কেন? 

বিদু। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরন্বতীর সপত্ধী, অতএব 

ভূমগ্ডলে সপত্রী-প্রণয় কি সম্ভব ? 

রাজা । সখে মাধব্য ! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না” তারা 

প্রকৃতিন্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুক্র। 

বিদু। (সহাস্য বদনে ) মহারাজ! এ কণা কবিভায়ারাই বলেন, 

আমার বিবেচনায়, তারা বরঞ্চ উদরশ্বরাপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুকত |
 

রাজা। (সহাস্য বদনে ) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, 

কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুক্র। | 
বিদু। বয়স্ত! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা 



করি, ভার্গবছুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থান 
সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি? 

রাজা ৷ (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে, তার সহিত দৈবযোগে 
এক নির্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।, 

বিদু। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ব নির্জন 
স্থানে পেয়ে কি কল্যেন? 

রাজা । আর কি করবো+ ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আন্তেব্যস্তে 
সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম। 

বিদ্ব। (সহাস্য বদনে ) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি 
মধুকর কখন বিমুখ হয়? 

রাজা । সখে, সত্য বটে! কিস্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন 
কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তত্প্রতি ধাবমান হয়, পরে 
নিকটবর্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা 
অনুপম। রূপবতী খধিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম । | 

বিদ্। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন । 
রাজা । না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে 

প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা 

দুর হয়েছে! (গান্রোখান করিয়া ) সে! এ যাতনা আমার আর সহ 
হয় না! আগ্নেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখতে পারে ! 

( দীর্ঘনিশ্বাস। ) 
বিদু।. মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না। 
রাজা। সখে মাধব্য ! মরুতৃমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে 

দুর থেকে দর্শন করে, বারিলোতে ধাবমান হুলেঃ জীবন-উদ্দেশে কেবঃ 
_ ভার জীবনেরই সংশয় হয়। এবিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশ 

'ঘটতে পারে। থধিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ,  যেহেতুব 
তার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়ছুষ্প্াপ্যা! হে পরমেশ্বর, আর 
তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমা 
প্রতি ছুখকর কল্যে ! টির ররর গারিল রা 

আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ ! 
বিদু। ' মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্ত ! বুদ্ধি থাকে 



ৃ শি নাটক ২৫. 

মকল কসহি কোলে নুসিষধ/হয়। " দেখুন দেখি) আমি এমন স্ূপায় করে 

রাজা | ( সহান্ত,বদনে ) সখে; তবে আর বিলম্ব কেন ? এস, তোমার 

এউপায়েরন্বার মুক্ত কর। 
বিদু। যে আজ্জ, মহারাজ! আমি আগতগ্রায় । 

| | [ প্রস্থান । 
রাজা,। ( দার্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত.) আহা! কি কুলগ্নেই 

বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম ৷ (চিন্তা করিয়া ) হে রসনে! তোমার 
কি'এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত 
হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তার! চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে 
বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের” সার পদার্থ দর্শন করেছে। ( পরিক্রমণ ) 
বাড়বানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকষ্টিত হন, আমিও কি অদ্য 
সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনক্ক, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে 
বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগিতে সেইরপ দগ্ধ কর? 
€( দীর্ঘনিশ্বাস। ) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং 
কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম ! (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল 
হওয়ায় কি লাভ? ( সচকিতে ) এ আবার কি? 

( এক.জন-লটাসহিত বিদূষকের পুনঃগ্রবেশ। ) 
বিদু। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্িনী। 
নটা। মহারাজের জয় হউক ! (প্রণাম ।) 

রাজা । কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক । (বিদুষকের প্রতি ) সখে, 
এ সুন্রী কে? 

বিদু। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ধ্বশী ; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি 
করে আপনার এই মহ্হানগরীতেই অবস্থিতি করেন । | 

রাজা । কি হে সখেমাধব্য, তুর্মি যে একেবারে রসিকচুড়ামণি হয়ে 

উঠলে! 
বিদু। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) বয়স্ত! নাহয়েকরিকি? দেখুন, মলয় 

গিঁরির নিফটগ্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এদরিদ্র 
ব্রাহ্মণ আপনারই অহুচর ; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য কি? 

ঙ 



তি 1 774 মন্থর 
রাজ।। লা হাক, এ ৃপরীকে এখানে জনা হয়েছে কেন, বল 

দেখি? | 

বিদৃ। বয়স্ত ! আপনি সেই খষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য 
রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এ'র দিকে চেয়ে দেখুন দেখি? 

রাজা। ( জনাস্তিকে ) সখে, অন্থতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে 

তৃপ্তি জন্মে? 
_ বিদু। ( জনাস্তিকে ) ভা বটে, মহারাজ ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত্ব আছে 
বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে? বয়স্ত! আপনি একবার এর একটি 
গান শুনুন; ( নটার প্রতি). অয়ি স্বগাক্ষিঃ তুমি একটি গান করে 
মহারাজের চিত্ব বিনোদ কর। 

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবন্তিনী। ( উপবেশন। ) 

পীত 

... (োগিণী বাহার-তাল জলদ তেতাল1), 

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত । 
মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে”_ 
আর বহিছে সমীর সুশান্ত ॥ 

পিককুল কৃজিত, ভূঙ্গ বিগুপ্রিত, 
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত । | 

যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন, 

এ তাপিত তন্ু বিনে কান্ত ॥ 

রাজা। আহা ! কি মধুর স্বর! সুন্দরি! তোমার লঙ্গীত শবণে যে 
আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি ন৷ ! 

(নেপথ্যে সরোষে ) রে ছ্রাচার, পাষণ্ড দ্বারপাল ! তুই কি মাদৃশ 
_ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্যে ইচ্ছা করিস? 

রাজা। একি? বহি্ঘণরে দাস্তিকের স্যায় অতি প্রগল্ভতার. সহিত 

কে এক জন কথ! কচ্যে হে? 

... বিছু।, বোধ করি, কোন তপন্ী আহলে জর এ হর 
.. কার আছে! এ ১? উদ 



শাখা নাটক টি 
((দৌবারিকের প্রবেশ ।) 

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, মহধি উক্রাচার্ধ্য কোন 
বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ 
করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

রাজা। (গাত্রোখান করিয়া সসম্ত্রমে ) সে কি! মুনিবর কোথায়? 
আমাকে শীত্র তার নিকটে লয়ে চল । 

[ রাজা এবং দৌবারিকের প্রন্থান। 
নটা। ( বিদুষকের প্রত্তি ) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন? 
বিদু। হে চারুহাসিনিঃ তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার 

মন-অলি ন| অধীর হয়? 

নটা। বাঃ ঠাকুরের কি স্ুক্ষবুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিত 
মধুমালভীর আত্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোঠায় 
গেলেন । 

বিদু। হে সুন্বরি, তুমি অয়স্কাত্ত মণি আমি লৌহ! তুমি যেখানে 
যাবে আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ ) আহা, তোমার অধরে হন্ত্ 

প্রসৃত্ি দেবগণ অস্বতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন ! হে মনোমোহিনি, তুমি 
একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর । র 

নটা। (ব্বগ্তত ) এ মা, বামুন বেটা ত কম ধাঁড় নয়। (প্রকাশে ) 
দূর হতভাগ! ! | 

[ বেগে পলায়ন। 

বিদু। এঃ! এছুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই 

চিনেছে, রসিকতা দেখে না ! যাই, দেখিগে, বেটা কোথায় গেল। 

[ প্রন্থান। 



২৮ 

প্রতিষ্ঠানপ্বরী_রাজতোরণ । 

| (কতিপয় নাগরিক দ্খায়মান।) 
প্রথ। আহা! কি সমারোহ ! মহাশয়,.& দেখুন” _ 

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তই যেন ধুসরময় বোধ হচ্যে।. 'ভাই 
হে, সর্ব্চোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্িপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে! 

. প্রথ। মহাশয়, এ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপুষ্ঠে আর 
হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্যে! অহো! এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন 

অচঙ্গকুল আধার :সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সঙ্জায়' সজ্জিত 
বাঁজিরাজীই'বা.কি মনোহর গতিতে যাচ্যে ! মহাশয়, একবার: রখসজ্ঘযার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! এ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী. আকাশমপ্তুলে 
উ্ভ্রীয়ফান হচ্যে | : কি চমৎকার !. পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্ধ্যকিরণে মিশ্রিত 

 হয়ে.ষেন বহিছ-উদৃগিরণ:কচ্যে ! আমার দেখুন, পশ্চান্ডাগে নট নটারা'নামা 
যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্যে। ( নেপথ্যে মঙ্গল বাছ্ভা। )'এ 
দেখুন, “অহাব্লাজ: রথোপরি মহাবল 'নীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। 
আহা ! মহারাজের কি.অপয়প রূপলাবণ্য ! বোধ হুচ্যে, যেন - অগ্ভ-ন্বয়ং 

পুরুষোত্বম বৈকুণ্ঠবিাদী জনগণ 'ফমভিধ্যাছারে .গরুড়ধবজ- রথে :কারোহ্ণ 
করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচ্যেন। পর 

'দ্বিতী। ইরা ফারিয়ার রর “আর 
শ্রুত আছি, যে শুক্রকণ্তা দেবযানীও কমলার শ্চায় রূপবতী ! এএখন 
পরমেশ্বর 'করুন। পুরুষোত্মের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ টি 
হয়েছিল, অধুনা রাজধি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ 
অবিকল সৃখসম্পত্তি লাত করে! 
তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে? 

'ঘ্বিতী। না দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকম্া সহিত গোদাবরীতীরে পর্বত মুনির 
আশ্রমে অবস্থিতি কচ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্ধ্য নির্বাহ 
হবে। 

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহলাদের বিষয়; কেন না, এই চক্দরবংশীয় 
রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র; অতএব মহারাজ দৈত্য দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ 
১০:54 



আর ২৯ 

দবিতী। বোধ হয়, খষিবর ভার্গব সেই নিমিত্েই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ 
করে পর্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। ( নেপথ্যাতিমুখে 
অবলোকন করিয়া ) ও কে হে ?.- রাঁজমন্ত্রী নয়? 

তৃতী। আজ্ঞা হা, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন। 

( মন্ত্রীর প্রবেশ।) 

মন্ত্রী। (স্বগত ) অদ্য অনস্তদেব ত আমার স্ন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে 

প্রস্থান কল্যেন । 

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি ) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ 
পরিত্যাগ:কল্যেন ? 

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা স্থকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ 
প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি জলাশয় 

ও-মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মুগয়াসত্ত, তাতে নূতন পরিণয় হলে 
মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল রা ভারা তপন! 

করেঃ বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না। 

ঘ্বিতী। একিছু অসম্ভব নয়।. আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবয়ের 

হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্েও নিশ্চিন্ত থাকবেন । 

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যন্ুসারে প্রজাপালনে 

কখনও ক্রি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর 

তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে 

তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্যে 

আর 'কে সমর্থ হয়? 

দ্বিতী। তা রটে, কিন্ত আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি । অতএব 

আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যস্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্ধ্য 

সুচারুরূপে পরিচার্গিত্'হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। ( কর্ণপাত করিয়া ) 
আর.যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? বোধ 'করি, মহারাজ অমেক 
দুর গমন. করেছেন ! -আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন ? 

চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি । 
। মন্ত্রী । “সাঃ তবে চলুন | 

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক। 
[ সকলের প্রশ্থান। | 
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প্রথম গর্ভাক। 
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(মন্ত্রীর গ্রবেশ। ) 

. মন্ত্রী। (স্বগত ) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন 

করেছেন, এ পরম লৌভাগ্য আর আহলাদের বিষয় । যেমন রজনী অবসন্ন 
হলে, সূর্ধযদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্পচিত্তা হন, রাজবিরহে 

কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অগ্ সেইরূপ হয়েছে । ( নেপথ্যে মঙ্গলবাস্য ) 

পুরবাসীরা অগ্ অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অধ যেন কোন 

দেবোংসবই হচ্যে! আর না! হবেই বা কেন! নহৃষপুত্র যযাতি এই 

বিশাল চন্দ্রবংশের চুড়ামণি; আর খধিবরছুহিতা দেবযানীও রূপগুথে 

অনুপমা ; অতএব এদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! 

রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষীন্বরূপা ! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, 

পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভৃমণ্ডলে আর নাই ; আর আমাদের মহারাজও 

বেদবিষ্ঠাবলে নিরুপম ! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। 

তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চগ্ডালের তক্ষ্য 

হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা 

হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে । মহারাজ 

প্রায় সার্দেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন 

করে এত দিনৈ স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন!_যছু নামে নৃপবরের 

যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ববসুলক্ষণধারী। আহা! যেন 

নুচারু সমীবৃক্ষের অত্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জল. করবার জন্যে 

বহি্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর 

পিতার ন্যায় পুক্পকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন ! আঃ, মহারাজ রাজকর্মে 

নিষুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বনুম্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, . কিন্ত 

আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজতবৃনের “উৎসব প্রকরণ সমাধা! 



 শন্সিষ্ঠা নাটক ৩৬. 

( মিষটাম হস্তে বিদৃঘকের প্রবেশ। ) 

বিদু। (স্বগত) পরদ্রব্য. অপহরণ করা যেন পাপকর্্মই হলো, তার 
কোন সন্দেহ নাই ; কিন্ত, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ বথা 
ত কোন শাস্ত্রে নাই; এই উত্তম স্ুখাস্ঠ মিষ্টান্নগুলি ভাগ্ডারী বেটা 
রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল; 
আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি 
কি পাপকর্্ম করেছি? যদি পাপকর্মহি করে থাকি, তবে যা হৌক, এতে 
উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে | একজন দরিদ্র সঘ্ংশজাত 
ব্রাহ্মণকে আহবান করে, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ 

ধংস হবে! আহা! ব্রা্মণভোজন পরম ধর্্ম। ( আপনাধ প্রতি লক্ষ্য 

করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমনপুর্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ 
করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি? তবে 
বসতে আজ্ঞা হউক। (ব্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন (ক্বয়ং 
ভোজন ) ওহে ভক্তবৎসল ! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে । 
(স্বয়ং গাত্রোথান করিয়া ) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে দ্বিজবর ! যদি 
এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ 
দুর হয়। তথাস্ত্! এই ত নিষ্পাগী হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জম্ম 
কি সামান্য পুণ্যের কর্ম! ( উচ্চস্বরে হাস্য ) যা হউক! প্রায় দেড় 
বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, 

কিন্ত মা যমুনা! তোমার মতন পবিভ্রা নদী আর ছুটি নাই! তোমার 
ভগিনী জাহৃবীর পাদপয্মে সহত্র প্রণাম, কিন্ত মা, তোমার শ্রীচরণান্ুজে 
সহজ সহস্র প্রণিপাত ! তোমার নির্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার 

উদ্রেকই হয় ! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । রাণী বললেন, 

যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যদ কি কচ্যে? তা দেখতে 
গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টা্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের 

পুণ্যে কাশী দর্শন ! মন্দই কি? আপনার উদর তৃপ্তি হলো ; এখন রাপীর 

মনঃ তৃপ্তি করিগে । 
ই [প্রস্থান । 

$ 



. মধুজুরন্ালী.: 

প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজশুদ্ধান্ত। ৃ 

( রাঙা ষধ্ধাতি 'এবং রাজী দেবযানী আমীন। ): 

রাজ্জী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, 
তা আমি একমুখে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা 

শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি 
আমাকে সেই অগ্ধকারময় কৃপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় 
হয়েঃ কোথায় গেলেন? 

রাজা |, প্রিয়ে ! নার রা জার রানার 
অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তর্রুপ তোমার 
নিকট বিদায় হয়ে দ্রেতবেগে ঘোরতর মহারশ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্ত 
আমার চিত্তচকোর তোমার এই পুর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল 
হলো, যিনি অন্তর্যামী ভগবান, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি 
আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, 
এবং চতুদ্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং 

শুগ্তাকার ! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোখান করে গমনের উপক্রম 
কচ্চি, এমন সময় এক হুরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো । স্বাভাবিক 
মৃগয়াশক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর 
শরযোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্জিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ 

হলো+ এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমু্ধ হলেম, যে আমার 

হস্ত হতে. শরাসন তৃতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে 
_পাল্যেম না। 

| রাজ্ঞী। (রাজার হত ধরিয়! এবং অনুরাগ সহকারে ) হে প্রাপনাথ ! 
আমার কি শুভাতৃষ্ট তার পর! | 

রাজা । প্রেয়সি! হি হোগরি রাডার বনে জারার কি? প্রিয়ে ! 

তুমি আমার জন্ম সফল করেছো !_তার পর গমন করতে করতে এক 
কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার দূ িহ্দার 



রাজ্ৰী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার . 
প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কৃহুরবে কেবল এই মাত্রবলতো, 
“হে রাজন! আপনি সেই কৃপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্রকন্তা 
দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে 1” 

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্প্পেও 
জানি না) যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে 
একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হাৎপদ্মামনে উপবিষ্ট 
করিয়েই আনতেম ! আমি যে কি শুত লগ্নে দৈতাদেশে যার করেছিলেম, 
তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি ! 

( বিদুষকের প্রবেশ। ) 

কিহে, দ্বিজবর ! কি সংবাদ? 
বিদূ। মহারাজ ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুগারকে একবার দর্শন কুরে 

এলেম । রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ 

রূপলাবণ্য ! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা ! আর 
না হবেই বা কেন? *পিতা যন্থযঃ পিতা যন্থ্য”__-আ হা হা! কবিতাটা 

বিস্মৃত হলেম যে? 

রাজা । ( সহাস্য বদনে )ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত 

ওদরিক ব্রাহ্মণের খাগ্ভদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে? 

রাজ্জী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যছুর নিড্রাভঙ্গ 

হয়েছে নাকি? (রাজার প্রতি ) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই। 

রাজা । প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়। 

[ বাজী প্রস্থান । 

বিদু। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা 

বলে উঠাভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দেত্যদেশে মৃগয়া করতে 

গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়ছ্প্রাপ্যা মহষিকম্যাকেও আপনি লাভ 

করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ । আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি 

অপুর্ব অনুপম রত্বই এনেছেন; ভাল মহারাজ ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রদ 

কি সেখানে আর আছে? 
৭ 



৩৪ মধুুদন-গ্রস্থাবলী 

রাজা। ( সহাস্ মুখে ) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার 
রত্ব অনেক আছে। 

. .বিদু। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। 

রাজা । তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ ? 
বিদু। আজ্ঞানা। 

রাজা । আহা ! সখে, তার সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক 
আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো ! বোধ হয়ঃ যেন সাক্ষাৎ 

লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী 
কি সখী, তাও নয়? 

বিদ্ব”। কি তবে মহারাজ ! 

রাজা । তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা 
হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন 

_ ব্রাত্রিকালে আকাশমগ্ডল ঘনঘটা! দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্তকাল 
দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার 
সেইরূপে 'পতিতা হয়েছিল । বোধ হয়, রাজ্ৰীও বা তাকে আমার সম্মুখে 
আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রাপমাধূরয্য ৷ 

তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘ্বণা জন্মে। আর তার মধুর 
অধরকে রতিসর্ধস্ব বললেও বলা যেতে পারে? 

(নেপথ্যে ) দোহাই মহারাজের ! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! 
হায়! আমার সর্বনাশ হলো। 

রাজা । (সসন্ত্রমে) একি! দেখত হে? দির ররর 

এত উচ্ৈঃস্বরে হাহাকার কচ্যে? 
বিদু। যে আজ্ঞা ! আমি_(অর্ধোজি।) 

(নেপথ্যে ) দোহাই মহারাজের ! হায়! হায় হায়! আমার সর্বস্ব 
গেলো! 

রাজা । যাও নাহে! বিলম্ব কচ্যো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্র- 
পুত্তলিকার হ্যায় যে নিষ্পন্দ হয়ে ঈ্াড়িয়ে রইলে ! 

বিদু। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর 
কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে ০০৪০০ 
থাকে; তা হলে___( অদ্ধোক্তি। ) 



| শশ্মিষ্ঠা নাটক ৩৫ 

রাজা । আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি ! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই! 
বিদু। আজ্ঞ! না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; 

আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না। | 

[ প্রস্থান। 

রাজা। (গাত্রোথান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত ) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে 

বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা 
হৌক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিত্তে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্চি 
না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্ধত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিংকাল 

বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যে২ং এক 

পু্পোগ্ঠানে প্রবেশ করেছিলাম । সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা 

কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিস্তাস করে অশোক- 

বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর 

তার চারি দিকে নানা কুম্ুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হচ্ছে 

লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে 

তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিনা স্বয়ং বসস্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 

রতিভ্রমে তাকে পুজা করেছেন? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বাম! আমার 

দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্িণী পবনবেগে পলায়ন 

করে, তেমনি ব্যস্তসমন্তে অস্তরহিতা হলো । পরম্পরায় শুনেছি, যে এ সুন্দরী 
দৈত্যরাজকন্যা শব্িষ্ঠা, কিন্ত তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। 

সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যুক, কিস্ত-__( অর্ধোক্তি। ) 

( বিদুষকের এক জন ব্রাঙ্ষমণ সহিত পুনঃপ্রবেশ।) 

ব্রাহ্মণ । দোহাই মহারাজের ! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার 

সর্বনাশ হলো । 

রাজা । কেন, কেন? বৃত্বাস্তটা কি বলুন দেখি? 

্রাহ্ম। ( কৃতালিপুটে ) ধর্্মাবতার ! কয়েক জন ছর্দদান্ত তন্কর আমার 

গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্বস্ব অপহরণ কচ্যে ! হায়! হায়! কি সর্বনাশ ! 

হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 

রাজা । (সরোষে) সেকি? এরাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক 

কে আছে, ষে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়ঃ আপনি ক্রন্দন 



৬. মধুদুদনপরস্থাবলী 
সম্বরধ' করুন, আমি ম্বহস্তে এই মুহূর্তেই সেই ছুরাচার দস্থযদলের যখোচিত 
দণ্ড বিধান করবো। ( বিদৃষকের প্রতি ) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার 

' ধহু্র্বাণ ও অসিচণন্ম আনন দেখি। 
বিদু।' মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি 1 
রাজা। ( সক্রোধে ) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর! 

_ বিদু। (সত্রাসে )সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে 
আপনার আজা উল্লজ্ঘন করি ! 

| | [ বেগে প্রস্থান । 

রাজা । মহাশয়, কত জন তশ্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে? 

ত্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্যয় বলতে পারি না! হায়! হায়! 
আমার সর্ধস্য গেলো। 

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ 
করবেন না। 

( বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়! পুনঃপ্রবেশ |) 

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম । ( অস্ত্র গ্রহণ ) এখন চলুন যাই। 

[ রাজ। ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান। 

বিদূ। (ন্বগত ) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জলে উঠে, তেমনি শক্রনামে 
আমাদের মহারাজেরও কোপাগি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে 
মরণদশ ধরেছে তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্যেই পি"পড়ের পাখা 

ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, নগরপালের নিকট 

এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে । 

[ প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভ 
্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজাততঃগুর-সংক্রা্ত উদ্যান । 

(বকাস্বর এবং শন্মিষ্ঠার প্রবেশ ।) 

বক। ভদ্রে,এ কথা আমি তোমার খাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি 

প্রকারে বলবো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যস্ত পরিতাপিতা 
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হচ্যেন তা৷ বলা ছুফধর। হে কল্যাণি, তোম। ব্যতিরেকে সে শোকানল 
নির্বাণ হবার আর উপায়াস্তর নাই। | 

শশ্মি। মহাশয়, আমার অশ্রন্জলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে আমি 
তা অবশ্যই করবো; কিস্তু আমি টৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না! 
('সধোবদনে রোদন । ) 

বক। ভদ্রে গুরু মহষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পৃজাবিধিতে 

পরিতুষ্ট করেছেন ; রাজচক্রবত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ- 
আজ্ঞা কখনই উল্লজ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; য্যপি তুমি অনুমতি কর, 
আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ম্বপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। 
হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে! আর 
পুরবাসীরাও রাজদম্পতির ছুঃখে পরম ছুঃখিত। 

শগ্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত 
হন তবে আমি এই মুহূর্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন।) 

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্তব্য? 
শশ্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক 

জননীকে সহত্র সহজ প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের 
হত্ভাগিনী দ্বহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত 
হও! 

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে 

বলবো? তুমি তাদের একমাত্র কন্যা ; তুমি তাদের মানস-মরোবরের একটি 
মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাদের হৃদয়াকাশে পুর্ণশশী | 

শন্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান সম্ততি 

যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে ; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে 

পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়। . 

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি 

আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিশ্বৃত হলে ? 

আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো? 

শল্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল 

পুজিত রয়েছেন । যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তবীর্ঘ দর্শন 

করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাদের প্রতিসুত্তি আপনার 



৩ _. মধুলুদন-গ্রস্থাবলী 

মনোমশ্দিরে লংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ 
আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো) 
কিন্ত দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন 
না। ্ 

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই। 

শশ্মি। (নিরুত্তরে রোদন । ) 
বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে 

দেখ! রাজসভা অতিদুরবন্তিনী নয়; রাজচক্রবস্তী যাতিও পরম দয়ালু 
ও পরহিতৈষী ; তোমার আগ্ঘোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি 
যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই। 

শশ্মি। (স্বগত ) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে 
চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে ) হে মহাভাগ ! আপনি 
ও কথা আর আমাকে বলবেন না। 

বক। তবে আর অধিকু কি বলবো? শুভে, জগদীশ্বর তোমার 
কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই 
আমি বিদায় হলেম। 

প্রস্থান। 

শন্মি। (স্বগত ) এ ছৃষ্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার 
করবে ? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা তোমারই বা 

দোষ কি! (রোদন ।) আমি আপন কর্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। 

গুরুকগ্ার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম; 
তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্রেশই ছিল 
না; কিস্তএ আবার বিধির কি বিডভম্বনা! হা অবোধ অস্তঃকরণ তুই 

যে রাজা যযাতির প্রতি এত অন্ুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ 
হবে? তা তোরই বা দোষ কি? এমনমুত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে 
তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিঙ্গে কি কমলিনী 
নিমীলিত থাকতে পারে ?. (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া )তা আমার এ 

রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর উষধ নাই! আহা! গুরুকন্তা দেবযানী কি 
ভাগ্যবতী! ( অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন |] | 
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( রাজার প্রবেশ) 

রাজা । ( স্বগত ) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রচ্ত 
আছি, যে এর চতুষ্পার্থ্ে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! 
স্থানটি কি রমণীয়! স্ুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডুপ কি 
সবশীতল হয়ে রয়েছে! চতুদ্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগির ন্যায় 
বস্থমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন 
বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, 

এখানেই স্সিগ্চচিত্তে বিরাজ করচেন; এবং তার অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ 
বিহ্গমকুলের কুজনরূপ স্তরতিপাঠেই যেন স্ূর্ধ্যদেব আপনার প্রখরতর 
কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান ! 

কিঞ্চিংকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। ( শিলাতলে উপবেশন ) 
দুষ্ট তক্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল; কিস্ত আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের 
সকলকেই ভস্ম করেছি । ( নেপথ্যে বীণাধ্বনি ) আহাহা ! কি মধুর ধ্বনি ! 
বোধ হয়, সঙ্গীতবিগ্যায় নিপুণ! মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমতিব্যাহারে 
আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্যে। কিঞ্চিং নিকটবর্তী হয়ে শ্রবণ করি 

দেখি ( নিকটে গমন । ) 

নেপথ্যে গীত। 
রাঁগিণী সোহিনী বাহার--তাল আড়া। 

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না। 

পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্থনা। 

করিয়ে ম্খেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা | * 

বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো! না ! 

ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা ! 

খেদে আছি ঘ্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না। 

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন এক জন 

মুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। 

(চিন্তা করিয়া! ) একি? আমার দক্ষিণ বাছ স্পন্দন হতে লাগলো কেন? 

এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে ? বলাও যায় নাঃ ভবিত'ব্যের 

দ্বার সর্ধবত্রেই মুক্ত রয়েছে । দেখি, বিধাতার মনে কি আছে। 
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শন্মি। (গাত্রোখান করিয়া স্বগত ) হা হতভাগিনি ! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে 
প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্ররবদ্ধ 
পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব ! হা! জন্মভূমি ! 
আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। ( রোদন) 

রাজা। ( অগ্রসর হইয়া স্বগত ) আহা ! মধুরত্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা৷ 
কি নীরব হলো ! ( শন্িষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া ) এ পরমস্ুন্দরী নবযৌবনা 
কামিনীটি কে? ইনিকি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গ হতে 
এ উদ্ভানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের 
কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণৈক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি 
একাকিনী এখানে কি কচ্যেন? ( বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি । ) 

শম্মি। (মুক্তকণ্ঠে ) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে স্থষ্টি করেছেন। 
দেখ, এ যে স্ববর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছান্নসারে এ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে 
আলিঙ্গন কচ্যে, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ স্থলে 

রোপণ করে থাকে; তথাপি কি ও 'জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম 
তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে 
লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে 1 হে রাজন, আমিও 

সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ 
করেছি । যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ 

সমুদায় স্খভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বন করেঃ আমিও সেইরূপ 

যযাতিমুত্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন ।) 

রাজা । (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য ! এ যে সেই দৈত্যরাজছুহিতা শন্সিষ্ঠা ! 
কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। 
( চিন্তা করিয়া সপুলকে ) বোধ হয়, এই জগ্যেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু 
স্পন্দন হতেছিল। আহা! অগ্য আমার কি ম্বপ্রভাত ! এমন রমণীরত্ব 

ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্বে তাকে হাদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য ! 
( অগ্রসর হইয়া শশ্মিষ্ঠার প্রতি ) হে সুন্বরি, রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় 
দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উদ্ভানে 

 শশ্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লক্ছিত হইয়া ত্বগত.) কি 
আশ্্ধ্য ! মহারাজ যে একাকী এ উদ্ভানে এসেছেন? 
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রাজা । হে মৃগাক্ষি, তুমি যদি মন্মথমনোহারিশী রতি না হও, ভবে 
তুমি কে এ উদ্ভান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জল কচ্যো ? | 

শশ্মি। (্বগত )আহা! প্রাণনাথ কি মিউভাষী !-_হা অন্তঃকরণ ! 
তুমি এত চঞ্চল হলে কেন? 

রাজা । ভদ্রেৎ আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাষে আমার 

কর্ণকৃহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হলে ? 

শদ্মি। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) হে নরেশ্বরঃ আমি রাজমহিষীর এক জন পরি- 

চাঁরিকা মাত্র ; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সপ্বোধন করা উচিত হয় না। 

রাজা । না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষমী! যা হৌক, যদ্পি 

তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 

অতএব হে ভড্রেঃ তুমি আমাকে বরণ কর। 

শগ্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন লা। 

রাজা। নুদ্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধরর্ধ বিবাহ প্রচলিত আছে, 

আর তুমি রূপে ও গুণে দর্ধবপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে 

কল্যাণি, তুমি নিঃশস্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর। 

শন্মি। (্বগত ) হা হাদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল 

হবে? (প্রকাশে ) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার 

প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র । 

রাজ্তা। পরিয়ে, আমি সূর্ধ্যদেব ও দিয্বগুলকে সাক্ষী করে এই তোমার 

পানিগ্রহণ করলেম, ( হস্তধারণ। ) তুমি অগ্ভাবধি আমার রাজমহিষীপদে 

অভিষিক্তা হলে । 

শন্মি। (সসন্ত্রমে ) হে নরেস্বর, আপনি এ কি করেন? শশধর কি 

কুমুদিনী ব্যতীত অন্ত কুন্ুমে কখন স্পৃহা করেন? 

রাজা। (সহান্য বদনে ) আর কুমুদিনীরও চন্র্পর্শে অপ্রফুল্প থাকা ত 

উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অগ্ আমার কি শুভ দিন! আমি যে 

দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, 

সেই দিন অবধি তোমার এই অপুর্ব মোহিনী মু্তি আমার হাদয়মন্দিরে 

প্রতিঠিত হয়ে রয়েছে ! তা দেবতা হুপ্রসন্ হয়ে এত দিনে আমার অতী্ 

সিহ্ধ কঙ্যেন। ৃ ্ 
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(দেবিকার প্রবেশ) 
টানি (্বগত ) আহা ! বকানুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে 

সদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া ) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সীর : 
মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! 
এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকম্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত 
হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ত্রমে ) এ কি! মহারাজ যযাতি 

যে প্রিয়সধীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! ছুই জনের একত্রে 
কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে 
প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতুষ্ট কচ্যেন ! 
, শম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সখ হবেঃ তা আমার কখনই মনে ছিল 
না) হে নরেশ্বর, যেমন কোন যৃথভরষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন 
বিশাল পর্ধতাস্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অগ্যাবধি সেইরূপ 

আপনার শরণাপন্না হলে ! মহারাজ, আমি এত দিন চিরদ্রঃখিনী ছিলাম ! 

(রোদন |). 
রাজা। . (শন্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন 

প্রিয়ে !. নি াডারারানাগ রান গলার জাতি উগিন করেন 
নাই? 

রাজা। ( দেবিকাকে অধলোকন করিয়া সসনমে) প্রিয়, দেখ দেখি, 

. এস্ত্রীলোকটি কে? 
'শম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এ'র নাম দেবিকা। 

দেবি। মহারাজের জয় হউক। 

রাজা। ( দেবিকার প্রতি ) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ধত্রেই 

বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে দ্ধ এই কমলকাননে কমলা- 
স্বরূপ তোমার সর্থীরত্ব প্রাপ্ত হলেম। 

.দেবি। ( করযোড়ে ) নরনাথ, এ হই যাগ টে 

আমাদেরও অগ্ভ নয়ন সফল হলো । | 

 শন্মি।। (দেখিকার প্রতি ) তবে সখি সংবাদ কি বল দেখি? 

দেবি। রাজনন্দিনি, বকানুর মহাশয় তোমার নিকট. বিদায় হয়েও. 
.পুনর্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতাস্ত ইচ্ছক-;-কিনি দিকের + বৃক্ষ-. 
বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন। তোমার যেমন অনুমতি হয় । | 
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রাজা | কোন্ বকাম্ুর ?. 

শশ্মি। বকানুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত 
সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন । | 

রাজা । ( সসম্ত্রমে )সেকি? আমি দৈত্যবর বকান্র মহাশয়ের নাম 

বিশেষরপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ। তার যথোচিত 
সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে প্রিয়ে, চল, আমর! 
সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে ! 

[ সকলের প্রস্থান । 

( বিদূষকের প্রবেশ ।) 

বিদু। (স্বগত ) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উদ্ভান; তা কৈ, 

মহারাজ কোথায় ? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে নাকি? কিআপদ! 

প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন! »ছি! 
ক্ষত্রজাতির কি ছুঃস্বভাব ! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাত্্র বলেন, সে কিছু 

অযথার্থ নয় । দেখ দেখি, এমন ময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে? 

আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু স্বখের শরীর নয়; তবুও আমার যে এ 

রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্যেঃ তা বলা দুক্ষর ! এই দেখ, আমি যেন হিমাচল- 

শিখর হয়েছি আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃশ্ত হয়ে ভূতলে 

পড়ছে, তার সীমা নাই! ( মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম 

নাকি? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি 

কচ্যেন, এর কারণ কি? যা হৌক, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি 

যে একাকী দন্্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা 

সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈম্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তার 

অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ 

বড়শীতে অনায়াসে গাথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? 

(চিন্তা করিয়া) হা, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্শে 

রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে । তারা সকলেই দৈত্যকম্! ৷ শুনেছি, 

তারা ন! কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে । কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ 

আমাদের কন্দপশ্বরূপ "মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে মাগ্নাবলে 

সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ ! (চিস্তা করিয়া) হাঃ হাঃ 
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আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মুত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত 
বদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, ষদি আমাকেও দেখে আবার কোন 

মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম ! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই 
হবে ন! আমি ছু ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ 

রাজাদের পোষায় ; আমরা! পেট ভরে খাব, আর আশীববাদ করবো; এই 
ত.জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার 
হবো! না-বাপ! ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে )ও কি? 
এ না-এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সব্ধনাশ ! 

(বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে 
প্রভু অনঙ্গ ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হতে রক্ষা কর! 
তা আর কি? এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা । 

[ বেগে পলায়ন। 

ইতি তৃতীয়াঙ্ক। 



চতুর্থান্ক 

প্রথম গর্ভাক 
প্রতিষ্ঠানপুরী--রাজগৃহ। 

রাজা ও বিদষকের প্রবেশ। 

বিদ্ব। বয়স্ত ! আপনি অগ্য এত বিরসবদূন হয়েছেন কেন? 

রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) আর ভাই ! সর্বনাশ হয়েছে ! 
হা বিধাতঃ, এ ত্বত্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব । 

বিদু। সেকিমহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি? 
রাজা । আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর 

অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন 

দিওনির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুমুছঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি 

সেইরূপ এই অপার বিপদ-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশরকে 

একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্বদা মানসে ধ্যান কচি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে 
আমাকে রক্ষা করন । 

বিদু। (স্বগত) এ ত কোন সামান্ত ব্যাপার নয় ! ব্রিভুবনবিখ্যাত, 

রাজচক্রবন্তী যাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) 

মহারাজ ! ব্যাপারটা কিঃ বলুন দেখি 1 

রাজা । কি আর বলবো ভাই ! এবার সর্বনাশ উপস্থিত ; এত দিনের 

পর রাণী আমার প্রেয়সী শন্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন । 

বিদু। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন 

সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে 

পাল্যেন? 
রাঙ্ভা। সথে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, 

লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক 

যত্বপুর্্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান 

করেছিলেন ; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং স্মামরা 

উভয়ে তথায় ভ্লমশ করতে করতে প্রেয়সী শশার গৃহের নিকটবর্তী হলেম। 
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ভাই হেঃ ততকালে মার অর যে কার উদ হলো তা বল 
দুফর | 

বিদু। বয়স্য! তারপর? 
রাজা। উরি টিনার সিদিনর 

বাল্যক্রীড়া৷ পরিত্যাগ করে প্র্রফুল্লবদনে উর্ধশ্বাসে আমার নিকটে এলো 
এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রাপিতের স্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান 

রইলো ! 
বিদু। কিছুধিবপাক! তার পর? 
রাজা । রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদত্বরে বললেন, হে বতসগণ, তোমরা 

কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ধকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় 
কোমল বাহু আস্ফালন করে বল্লেঃ আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? 
তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও+_ 

তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্যেন। 

বিদু। কি সর্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি হলো? 

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক 

কুলালচক্রের হ্যায় একবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা 

কল্যেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা ইহার রাত তৎক্ষণাৎ 

তাতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।) | 
বিদূ। বয়স্ত! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন। 

_বাজা। আর ভাই! করিকিবল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে 
আর প্রিয়তম! শন্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভ€সনা করলেন, ' তার আর 
সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যগ্ভপি তেমন কট্বাক্য স্বয়ং বাগ্দেকীর মুখ 
হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ করতেম না, কিন্তু কি করি? 
রাজমহিষী ঝষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয় শন্মিষ্ঠার সহিত তার চিরবাদ | 
( দীর্ঘনিশ্বাস। ) 

_ বিদূ। বয়স্য ! সে যথার্থ বটে; কিস্ত আপনি এ বিষয়ে অধিক চিস্তাকুল 

হবেন না। রাঁজমহিষীর কোপাগ্নি শীত্রই নির্বাণ হবে। দেখুন, আকাশ- 
মণ্ডল কিছু চিরকাল মেষাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল বাটিকা কিছু চিরকাল বয় না। 

রাজা । যতি নার গার রাননানা তিনি 
অত্যন্ত অভিদানিনী। রি 
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বিদু। বয়স্ত! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সেকি কখন আপনার প্রিয়তমকে 

কাতর দেখতে পারে? 

রাজা। - সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্েই 
এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? মগীর ভয়ে কি যৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল 
বা পুপ-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় 
করে? 

বিদু। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি? 
রাজা। সখে, যগ্কপি রাণী এ সকল কৃত্তান্ত তার পিতা মহধি 

শক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্ীর কোপাগ্সি হতে 
আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মা 
কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্বল মার্নব কি প্রকারে পরিত্রাণ 
পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শশ্সিষ্ঠার পানিগ্রহণ 
করে আমি কি কুকর্্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া ) হা রে পাষণ্ড নির্ধোষ 
অন্তঃকরণ ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত 
তুই মর্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত 
দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়মি! যেব্যক্তি 
তোমার নিমিত্বে প্রাণপর্য্যস্ত পরিত্যাগ করতে উদ্ভত, সেই কি তোমার ছুঃখের 
যুল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! 
হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি ! 

বিদু। বয়স্য ! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে 
মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি 
আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ স্বরণ করবেন ? 

রাজা । সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্যস্ত এ নগরীতে 
আছেন? 

বিদু। ( সসম্ত্রমে ) সেকি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়? 

রাজা। ভাই, তিনি সখী পর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, 

তা কেউ বলতে পারে না। 
বিদৃ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! একি সর্ধবনাশের কথা! যগ্পি 

রাজ্জী ক্রোধাবেশে, দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! 

নাপণি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন! | 
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রাজা। আর কি করবো? আমি ভ্ঞানশৃন্ত ও হতবদ্ধি হয়ে পড়েছি, 
ভাই! .. | 

বিদু। কি সর্ধনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, 
চলুন, অতি ত্বরায় পবনবেগশালী অস্বারূটরগণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান 
যাকগে। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ । 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গরভাঙ্ক 
রতিষ্ঠানপুরীনিকটস্থ যা নদী'ভীরে অতিথিশানা। 

(শুক্রাচার্্য ও কপিলের প্রবেশ ।) 

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! এ পরিদৃশ্যমানা নগরী 
কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরস্তৃপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবত্তিগণের রাজধানী ? 

কপি। আজ্ঞা ইা। | 
শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকন্মা এ 

সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য গ্রীতিকর 

বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লঙ্জা দিবার নিমিত্তেই 

টব নির্মাণ করেছেন । 
কপি। ভগবন্, এ প্রতিষ্ঠানপুরী, রাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবর্তা নভ্ষপুলর 

যষাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরম- 

ধাম্মিক,; বীরশ্রেষ্ঠ রাজ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মন্ুজেন্দ 

সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ম্যায় স্থিতি করেন । 

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে রর ন্পাত্রে 

প্রদান করা উত্তম কর্্মই হয়েছে । 
কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? ৰ 

শুক্র। বৎস, বহদিবসাবধি আমার পরম স্ষেহপাত্রী দেবযানীর চন্্রানন 

দর্শন করি নাই এবং তার যে সম্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে ত্বত্যন্ত 

ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এমেস্্েম্সাগমন করেছি; কিত্তু অন্ত 

বান মিছ আয় জালে গমন বাধ্য) অতএর. এ মুখ্য কালবেলার 



. শরি্ঠা নাটক নি 
নময়) তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কৌন ক্রমেই যুক্তিসিন্ধ নছে। 
হে বতস+ অন্ত এই নিকটবর্তী অতিথিশালায় বিশ্রীমের আয়োন্তন কর । 

কপি। প্রভু, যথ! ইচ্ছা ! 
শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন 

না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্ধে আগমন 
করেছিলে ; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্ধাদ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে 
তগবান্ মার্তণ্ড অভ্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি 
সমাপন করি। | 

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরূচি। 

[ কপিলের প্রস্থান । 

শুক্র । (স্বগত )যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি 

এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে 
উপবেশন | ) 

(দেবযানী এবং পুণিকার ছস্মবেশে প্রবেশ ।) 
পৃণি। (দেবযানীর প্রতি ) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি 

নাই! 
দেব । সখি, এ নির্জান স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা 

যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে 
কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষ-স্থল সখ য়ে উঠে। 

পৃণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ 
পর্ধ্স্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের 
রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত । 

দেব। ( সক্রোধে ) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না 

কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে? 
পৃণি। দেবি, ক্ষমা করুনঃ আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার 

নিতাস্ত অন্থ্গত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার গ্যায় 
আপনার পশ্চাদগামিনী হব । 

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে এ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও 

পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাগী, কৃতত্ব পুরুষের মুখ কি আমার 
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আর দেখা উচিত? সেছুরাচার তার প্রেরসী শদিঠাকে য়ে হু রাজ্য 
ভোগ করুক, সে শন্িষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে 
পরমম্বখে কালযাপন করুক ! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে 
আসার দুইটি শিশু- সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শী 

, আনবো । তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন 
কি? 'শন্ষিষ্ঠার পুজ্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। 
আহা ! আমার কি কুলগ্নেই সেই ছুরাচার, ছুঃশীল, হুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে হুশীতল 

চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে ছুবিবপাক বিষবৃক্ষ হয়ে 
উঠল্লো! হায়! হায়! আমার এমন ছূর্্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। 

আমি আপন হস্তে খড়গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা যাকে 

রত্ব ভেবে অতিযত্ে বক্ষম্থেলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে গ্রজ্বলিত 
অনল হয়ে বক্ষ-স্থল দহন কল্যে ! (রোদন )হায় রেবিধি! তোর কি 

এই উচিত? আমি এ ছুরাচারের প্রতি অন্থুরক্ত হয়ে কি ছুফর্মাই করেছি। 

এমন পতি থাকা না থাকা ছুই তুল্য ; তা যেমন কর্ম্মঃ তেমনই ফল পেলেম। 
.. পুণি। রাজ্বি! আপনি একে ত মহষিকগ্া+ তাতে আবার রাজগৃহিণী, 
আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা 
হয়ে মুখেও আনা উচিত।-_-( অধ্দৌোক্তি !) 

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? 
আমি আমার স্বামীকে শন্মিষ্ঠারপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে 

এসেছি ! হা বিধাতঃ !--( মুচ্ছাপ্রাপ্তি | ) 

পুণি? একি! একি! রাজমহিষী যে টি ওগো 
এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! 
হায়! আমিকি করবো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ 

নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে 
যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কিহলো! কিহলো! হারে 
বিধাতা! তৌর মনে কি এই ছিল? ষীর ইঙ্গিতে শত শত দাস দাসী 
করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন 

একটি লোক নাই, যে ডার নিকটে একটু খার্কে আহা, এ ছুখ কি প্রাণে 
দয়? ০ 



শুভ্র। (গাত্রোখান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি 

শ্রুতিগোচর হুচ্যে না?_$€ নিকটে আসিয়া পুণিকার প্রতি ) কল্যাণি! তুমি 
কে? আর কি জন্যেই বা এতাদৃশী কাতর হয়ে এ নির্জন স্থানে রোদন 

কচ্যো ! আর এই যে নারী ভৃতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে? 
পুণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎ 

কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি এ যমুনা হতে জল আনি। 
[ প্রস্থান । 

শুক্র । (স্বগত ) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকের 

মায়ারিনী রাক্ষসী-_কি যথার্থ ই মানবী, তাওত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না। 

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া ) হা! ছুরাচার পাষণ্ড! হা! নরাধম ! 

তুই ক্ষ্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান 

হয় নাই। | | 

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন 

পুরুষকে ভ€সনা করিতেছে । 
দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্জ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে 

স্পর্শ করো না; আমি কি শন্সিষ্ঠা? চগ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত 
বটে। আমি তোমার কে? মধুন্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি 

একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা 

হয়? তুি রাজচক্রবস্তা হলিই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দুর বিভিন্নতা, 

তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পৃক্জিত মহষি শুক্রাচার্য্যের 

কন্যা-_€ পুনমুচ্ছাপ্রান্তি। ) | 

শুক্র । (ম্বগত) একি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছি? 

শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি+ তাই বাকি প্রকারে বলি? 

ইষে যমুনা কল্লোলিনীর ভ্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকৃহরে প্রবেশ ক্যে। 

এই যে নবপল্পবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের মহিত কেলি কর্তেছে। তবে 

আমি একি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এনারীটি কে? 

(অবগঠন খু্গিয়া। ) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী ! যে 

অষ্টাদশ বর্ষাপ্রে শশিকলা ছিল, দে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্ের শোভা প্রাপ্ত 

হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্ঘে ? আমি যে কিছুই স্থির কৃত্যে : 

গাচ্য না, আমি যে জানশূন্__€ অর্থোকতি।? 
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. পুপি। মহাশয়? সারাদিন 
দেব। (সচেতন হইয়া ) সখি পুণিকে ! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে? 

প্রাণেশ্বর কি গানত্রোথান করে বহির্গমন করেছেন? চটির সানি 
করিয়া ) অয়ি পৃণিকে ! এ কোন্ স্থান? 

পুণি। প্রিয়সখি ! প্রথমে গাত্রোথান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা 

যাবে। 

দেব। (গাত্রোথান ও শুক্রাচার্ধ্কে অবলোকন করিয়া জনাস্তিকে ) 
অয়ি গুণিকে ! এ মহাত্বা মহাতেজাঃ থষিতুল্য ব্যক্তিটি কে? 

সুক্র। বংসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছে৷ ? 

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন? 
শুক্র । বংসে! বলি, আমাকে কি বিস্মিত হয়েছো? 

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্ধ্য! আপনি_- হা পিতঃ! 

হ! পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ। ) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে 

এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন ।) 
শুক্র। কেন কেন? কিহয়েছে? আমি যে এর মর্ম কিছুই বুঝতে 

পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল, ( উত্থাপন ও শিরশ্চুদ্বন )। 

দেব। হে পিতঃ আপনি আমাকে এ দ্বঃখানল হুতে ত্রাণ করুন, 

( রোদন )। 

শুক্ত। বংসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো 
কেন? এত যে ব্যত্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত 

এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি 
রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধু, তোমার কি রাজাস্তঃপুরের বহির্গামিনী 
হওয়া উচিত 1 তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে ?- | 

দেব। হে পিতঃ আপনার এ হতভাগিনী ছুৃহিতার আর কি কুল মান 

আছে? (রোদন ।) 
শুক্র । সেকি? মি কি উদ্মা হয়েছে? (গত ) হা হতো 

এ কি ছদ্দৈব। (প্রকাশে ) বসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন? | 
দেব। ভগবন্* আপনি ০০ "আপনি সেমযাধদের 

নীম ওটাও আনবেন না। 
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শুক্র । ১০০০০০৪০৮০০ | 
করিস? 

দেব। (পদতলে পতন ও জান্বগ্রহণ ) হে পিতঃ। আপনি আমাকে 
দুর্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল 7 হে মাতঃ বুদ্ধরে ! তুমি 
অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও আমি আর এ প্রাণ 
রাখব না। 

শুক্র। (বিষপ্নবদনে ) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কিঃ বল 
নাকেন? 

দেব। ( নিরুত্বরে রোদন )। 

শুক্র। অয়ি পৃণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে? 
পৃণি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো ! 
দেব। (গাত্রোথান করিয়া ) পিতঃ! আমার ছুঃখের কথ! আর কি 

বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্বম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান 
করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম । 

শুক্র। কি সর্বনাশ! একি কথা! 
দেব। তাত! সেছ্শ্চারিণী দৈত্যকম্যা শন্মিষ্ঠাকে গাক্ধবর্ব বিধানে 

পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে। 

শুক্র । আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? 

বসে, গান্বর্ব বিবাহ করা যে ক্ষক্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জাননা! 

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্বী-যন্ত্রণ৷ ভোগ করবে ? 

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি 

আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত 
ছিল! 

দেব । পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত 

শাস্তি প্রদান করুন ( পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ )। 

শুক্র। (কর্ণেহস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বসে! আমি এ 

কর্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধণ্মর্ীল ও পরম দয়ালু পুরুষ । 

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে 
প্রাণত্যাগ করি । | 
(স্ব (স্বগত) এও তো৷ সামান্য বিপত্তি নয়! এখন বরিকি? 
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প্রেকাবে) বে জমার কি. ই নে শান ভোগ সানী 

অভিশল্পাতে জন্ম করি? | 

_দেব।, না না, তাত! তা নয়, আপনি সে ছুরাচারকে জরাপ্রস্ত করুন 

যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে । 

 শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তে ছুমি গামোখান করে গৃহে 

পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে । 

দেব। (গাত্রোথান করিয়া ) পিতঃ, আমি ত আর সে ছরাচারের গৃহে 

প্রবেশ করবো না। 

শুক্র । ( ঈষৎ কোপে ) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধি হবে না। 

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে 

কিন্ত আমার প্ীর্থনাটি যেন সুসিদ্ধি হয় ;_সখি পূণিকে, তবে চল যাই। 

[ দেবযানী ও পুণিকার প্রস্থান। 

শুক্র। (গত) অপত্যন্মেহের কি অদ্ভুত শক্তি! আবার তাও 

বলি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মাত্তরে কিঞ্চিৎ 

পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা! কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তাযাই, 

একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এ এইক্ষণে কিরূপ কর্তব্য । 

[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভা্ক 

প্রতিষ্ঠানপুরী-
 শর্িষ্ঠার গৃহসম্মৃখস্থ উদ্যান । 

... শন্মিষ্া ও দেবিকার প্রবেশ। | 

দ্বেবি। ' রাজনদ্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে 1--আমি 

একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব
 

চিরকাল সমান রৈল ! এমন অসঙ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর ছুটি আছে? 

শন্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে 

অপরাধ কি? ষগ্ঘপি আমি কোন মহামুল্য রত্বকে পরম ত্র করি, আর 

রা যদি সে রত্বকে নানি করে? হিরা র্ 
করিনা? ২, ২ 
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দেধি। তা করবে না কেন? 
শশ্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভ€সনা করা উচিত? 

পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম. অমূল্য রত্ব কি আছে বল 
দেখি? ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, দেবযানী আমার অপমান 
করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্যিঃ তা৷ তুমি ভেবো না। দেখ সখি, আমার 
কি ছুরদৃষ্ট ! কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে, 
তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্মত 

হয়ে রয়েছি! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন 
দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো? সখি' যেমন মৃগী 

তৃষ্ণায় নিতান্ত গীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ 

বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে! ( অধোবদনে রোদন )। 

দেবি। রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না) মহারাজ অতি ত্বরায় 
তোমার নিকটে আসবেন । ৮ 

. শম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে? 
(রোদন । ) 

দেবি। ভিরলধি, ভোদার কি নি "মাত্র .ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, 

কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহা করে; চক্রবাকীও 

তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি 

আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ করতে পার না? 

শন্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ 

শশধর চিরকালের নিমিত্তে অন্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার 

বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন। ) 

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু 

সম্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্মে উচ্চৈন্বেরে সর্বদা 

রোদন কচ্যে। 

শশ্মি। হা বিধাতঃ, (দী্নিষ্থস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে 
কি এই ছিল? সখি,তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগু্িকে সাধনা 
করগে, আমি এই নির্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব । 

 দেবি। শ্রিয়সখি, এ নির্জন স্থানে একাকিনী মণ করায় প্রয়োজন 

রা 
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শন্মি। সি, ভুমি কি জান না, যখন কুর়জিী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয, 

তখন কি সে. আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন 

করে থাকে? বরঞ্চ নির্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন 
করে, এবং সর্বব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্র্জল আর কেহই 
দেখতে পান না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ 
ব্যথিত হয়েছেঃ আমার কি আর বিষয়াস্তরে মন আছে? 

( নেপথ্যে ) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা? এমন 

ছুরস্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য”? 
.. শন্মি। সখি, এ শুন, তুমি শরীঘ্ব যাও। 

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে আমি কেমন 

করেই বা যাই; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয় । 

[ প্রস্থান । 

শন্মি। (স্বগত ) হে প্রাণেশ্বরঃ তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ-হৃদয় যে 

কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো। (দীর্ঘনিশ্বাস ) হে প্রাণনাথ, 
তুমি কি এ অনাথাকে জম্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, 
তোমাকে সকলে দয়াসিস্কু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার 

সে নামে কলঙ্ক হলো 1 হে রাজন, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ব প্রদান করে, 
আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রাস্ত পথিককে 

আলোক দর্শন করিয়ে তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে? দীপ নির্বাণ 

করলে! ( বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া ) হা ভগবন্ অশোককৃক্ষ, তুমি কত শত 
কান্ত বিহজ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জস্তগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার 

আশ্রয় গ্রহণ করলে, স্ুশীতল ছায়াারা তাদের ক্লান্তি দূর কর; তুমি পরম 
পরোপকারী ; অতএব তুমিই ধন্য! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে 
বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রেপ প্রদান করেছ। 
কেন নাঃ তোমার এই নুন্সিষ্ধ ছায়ায় তিনি এ হুতভাগিনীর পাণিগ্রহণ 
করেন । হে ভাত, এক্ষণে এ অনাথ হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। ( রোদন ) 

আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত ন্ুখভোগ করেছি তা. 

বলতে পারি না। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত কৃরিয়) হায়! সে সকল 
দিন এখন কোথায় গেল ! হে প্রতো৷ নিশানাথ, হে “নক্ষব্রমণ্ডল, হে মন্দ 

জট চাাানাইগাটিরন (নাড়া রটনা 



কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? ( চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত 

সখের কথ স্মরণ হলে দ্বিগুণ ছুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়। 

গীত। 

বিঝোটী-_-তাল মধ্যমান। 

এই 'তো সে কুম্থম-কানন গো, 

পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন। 
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে, 

সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন | 

সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে, 
স্থখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন? 

প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি, 

এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥ . 

আমরা এই স্থানে গানবাঘ্ভে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা 
নাই, কিস্তু এক্ষণে সে নুখাহ্ভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার 

ব্যাপার ! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে 

আমার সকলই অন্ুখ। কীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, 

জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে । আর 

নাহবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে 

প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে 

বিশ্ৃত হলে? যে যুগ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ 

মুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাত্ুখ 

হলেন! ( অধোবদনে উপবেশন । ) 

রাজার একান্তে প্রবেশ। 

রাজা । (স্বগত ) আহা ! নিশাকরের নির্মল কিরণে এ উপবনের কি 

অপরূপ শোভা হয়েছে । ৃ 

যেমন কোন পরমনুদ্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার 

অন্থুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অগ্চ সেইরূপ প্রকৃতিও এ ্বচ্ছ 

সরোবরসলিলে নিজ শোভা৷ প্রতিবিস্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। 

১০ 
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নানাশবদপূর্ণ। ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্িনীর ন্যায় মৌনব্রত 
অবলম্বন করেছেন। শত শত খগ্ঠোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্বরাজীর ন্যায় 

দেদীপ্যমান হয়ে পল্পব হতে পল্লবাস্তরে শোভিত হচ্যে ৷ হে বিধাতঃ, তোমার 
এই বিপুল স্য্টিতে মনুস্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই স্তণী! (চিন্তা করিয়া 
গমন। ) মহিষীর অন্বেষণে নানা দিকে রী আর অশ্বারূঢগণকে ত প্রেরণ 
করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা 

বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু 

আমি প্রাণেশ্বরী শন্িষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! 
আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহা করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় 

বিদীর্ণ হয় ! ( পরিক্রমণ । ) এ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম ! 

আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল। 

শম্মি। (গাত্রোথান করিয়া ) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই 

_রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও 
হারালেম ! হা বিধাতঃ তুমি আমার সুখনাশার্থে ই কি দেবযানীকে স্্ট 
করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস।) . 

রাজা । ( শন্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে ) একি! এই যে আমার 
প্রাণাধিকা প্রিয়তম! শশ্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন । 

শন্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবন্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ 

করিয়া ) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন 

দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে 
দর্শন করৰোঃ এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না। 

রাজা । কাস্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়। 

শম্মি। সেকিনাথ? 

রাজা। প্রিয়েঃ আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ করেছো? 
শশ্মি। জীবিতনাথ, ছুঃখ ব্যতিরেকে কি মুখ হয়? কঠোর তপস্যা না 

কল্যে ত কখন ব্বর্গলাভ হয় না! 
রাজা । আবার দেখ, মহিষী ক্রোধাদ্বিত হয়ে---- 
শন্মি। ( অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ) মহারাজ, 

৪15454555 কি জানি, এখানে 
মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে । 
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| রাজা । (শন্সিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি 

প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বাকেন? বিধি বাম হলে সকলেই 
অনাদর করে । | : | 

শন্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আন্বেন না । বিধাতা 
আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, 
কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য-_আর তায় আপনার মহিষীও 

দ্বিতীয় লক্ষমীত্বরূপা । 

রাজা । প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর .উল্লেখ করে! নাঃ তিনি 

প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যস্ত 
তার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় নাই । 

শম্মি। সে আবার কি, মহারাজ ? 

রাজা । প্রিয়ে বোধ হয়ঃ তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে 

থাকবেন। 

শন্মি। একি সর্বনাশের কথা! আপনি এই মুহুর্তেই রথারোহণে 

দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি. জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্ধ্য 

মহাতেজন্ী ব্রাহ্মণ ! তার এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই 

ত্রিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন। 
রাজা । প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্ত তোমাকে একাকিনী রেখে 

আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি 

কোথাও রেখে দেশাস্তরে যায়? 

শন্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্বে অধিক চিন্তা করবেন না 

আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো । 

আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্বনাশ কত্যে উদ্যত হয়েছেন? 

রাজা । প্রাণেশ্বরি, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো ? 

তুমি আমার ---( শব্ধ | ) 
শন্মি। একি! প্রাণবল্পভ যে অকম্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন ! কেন? কেন, 

কি হলো? 

রাজা । প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষ-্থেলে শেলাঘাত হলে লে পৃথিবী 

একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ-_( ভূতলে অচেতন হইয়া 

পতন। ) 
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শশ্মি। ( ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা 
প্রাণেশ্বর ! হা রাজচক্রবত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই 
পরিত্যাগ করলে? ( উচ্চৈঃস্বরে রোদন ) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার 

মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলত্িলক! 

( দেবিকার পুনঃপ্রবেশ |) 

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে-_--- (রাজাকে অবলোকন 
করিয়া )হায়! হায়! হায়! একিসর্ধনাশ! এ পুর্ণ শশধর . ধূলায় 

লুিত কেন? হায়! হায়! একি সর্বনাশ! 
রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদ্শ্বরে ) প্রেয়সি শন্মিষ্ে! 

আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার 
প্রাণ কেমন কচ্যে ; অগ্ঠাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো । 

শশ্মি। ( সজলনয়নে ) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর ! আমি 
মাতা, পিতা, বন্ধু বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই প্রীচরণে 

শরণ লয়েছি। এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার 
কখনই উচিত নয়। | 

দেবি। প্রিয়সথিঃ এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা 

মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই। 

শশ্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশুন্য হয়েছি। 

[ উভয়ে রাঁজীকে লইয় প্রস্থান । 

(বিদুষকের প্রবেশ |) 

বিদু। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত ) এ কি? রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত 
ক্রদ্দনধবনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্তেরও 
অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট 

শুনলেম, যে মহিষী পুণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তার 
নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই_-তবে এ কি! 

( একজন পরিচারিকার প্রবেশ । ) 

পরি। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! হার পোড়া বিধি! তোর 

মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কিহলো? 



শশ্মিষ্ঠা নাটক 

বিদু। ( ব্যগ্রতাবে ) কেন কেন? ব্যাপারটা কি? 
পরি। তুমি কি শুন নি নাকি? হায়। হায়! কি সর্ধনাশ! 

আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে 

বেগে প্রস্থান । ) 

বিদু। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে 

আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা! করিয়া ) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত 

হয়েছেঃ তার আর সংশয় নাই, কিস্ত-_-_ 

(মন্ত্রীর প্রবেশ । ) 

৬১ 

মহাশয়, ব্যাপারটা কি? 

মন্ত্রী। ( সজলনয়নে ) আর কি বলবো ? এ কালসর্প___(অদ্বোক্তি।) 

বিদু। সেকি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি? 

মন্ত্রী। সর্পই বটে! মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে? স্বয়ং 

ধস্বস্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধত্বস্তরিই বা কে? 

স্বয়ং নীলকঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যে ভীত হন? (দীর্ঘনশ্বাস 

পরিত্যাগ | ) 

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পালোম না। 

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচাধ্য মহারাজকে অভিসম্পাত 

করেছেন । 

বিদৃ। কি সর্বনাশ! তা মহষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় 

কি প্রকারে জানতে পাল্যেন? 

মন্ত্রী । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) এ সকল দৈবঘটন] | তিনি এড দিনের পর অগ্ঠ 

সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন । রী 

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচোন, 

বলুন দেখি? 
ম্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশৃন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি 

পরামর্শ দেন । 

 বিদৃ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! 

কি সর্বনাশ ! আর আমার জীবন থাকার ফল কি? মহারাজ, আপনিও 

যেখানে; আমিও আপনার সঙ্গে ? তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না৷! 

[ উভয়ের প্রস্থান। 
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(রাজ্জী দেবযানী এবং পুণিকাঁর প্রবেশ ।) 
পৃণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন? যে কর্্ম হয়েছে 

তার আর উপায় কি? | 

রাজ্জী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? 

আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ধস্বধন হেলায় 

নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! 

হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ 

বনুন্ধরে ! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ কচ্যো? 

হে প্রভো৷ নিশিনাথ ! তোমার স্থশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি 

হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? হায়। 

হায়। হা আমার কন্দর্প! আমিকি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? 

(রোদন । ) 

পৃণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন 

আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ 

করেছেন, আপনি তারই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন । 

রাজ্জী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহষি জনককে কি 

বলে দেখাবো ? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক ! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! 

হায়! হায়! আমি একি কল্যেম! (রোদন । ) 
পৃণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহষির নিকটে যাই। তা হলেই 

এর একটা উপায় হবে । 

রাজ্বী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন। এ যে এখনও 

বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন__“প্রেয়সি, 

তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্ায় এ জরা গ্রস্ত দেহভার 

পরিত্যাগ করি।” আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও 

প্রাণ রৈলো! ( রোদন। ) 
পুণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকট যাই। তিনিই 

কেবল এ রোগের উষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি 

হবে? 
[রাজ্জীর হস্ত ধারণ করিয়] প্রস্থান। 

ইতি চতুর্ঘাঙ্ক। 



পঞ্চমান্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজদেবালয়সম্মুখে । 

বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ। 

বিদ[। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা! কি উন্মত্ত হয়েছ? 

এ দেখ দেখি, সূর্ধ্যদেবের রথ আকাশমগ্ডুলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, 
আর এই পতপ্রান্তের বৃক্ষদকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো । তোমরা কি এ 

রাজধানীর সর্বনাশ করবে নাকি? 

প্রথ। কেন মহাশয়? 

বিদু। কেনকি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় 
দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আহিক, আহারাদি কিছুই 
হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্কায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ 
রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি? 

প্রথ। (সহাস্তবদনে ) হা, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে ছুই প্রহর 

কি, মহাশয়? এ দেখুন, এখনও সূর্ধ্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি 

কচ্যেন। আর শিশিরবিন্দ্র সকল এখন পধ্যস্তও মুক্তাফলের হ্যায় পত্রের 

উপর শোভমান হচ্যে ৷ 

বিদু। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! ( উদরে হস্ত দিয়া ) ওহে, 

এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটাযন্ত্র হতেও সুপটু। 

আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে স্মূ্য্যসিদ্ধান্ত 

বিষয়ে আর্ধভট্রের পিতামহ । 

প্রথ। তার সন্দে কি? আপনি যে একজন মহাপপ্ডিত মস্ুষ্যঃ তা 

আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি । | 

দ্বিতী। (স্বগত ) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে 

সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। ( প্রকাশে ) সেযা হৌক মহাশয়, 

মহারাগ্ত যে কিরপে এ ছুরস্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথ/টার 

যে কোন উত্তর দিলেন না? 

বিদু। (সহাস্ত বদনে ) ওহে” আমরা উদরদেবের উপাসক+ অতএব 
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তার পুজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্্মই হয় না। বিশেষ জান ত. 
যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যক | 

দ্বিতী। ( হাস্তমুখে ) হ্যা, তা গোত্রাক্ষণের সেবা ত অবশ্যই কর্তব্য ! 
বিদ্[। বটে? তবে ভালই হলো; আশ্রে আমি ভোজন করবো, পরে 

তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোত্রাহ্মণ ছুইয়েরি সেবা করা হবে। 
প্রথ। এ যেমন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। 
বিদু। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? 

একি? ব্রাঙ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে 1 হ্যা দেখ, আশা দিয়ে 

না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই । 

দ্বিতী। ( হাস্থযুখে ) না, নাঃ আপনার সে ভয় নাই। 

(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ |) 

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হৌক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে 
আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, 
আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি। 

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার 
নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ ছুর্দশ। দেখে ছুঃখে একেবারে উম্বান্তার ন্যায় 
হয়ে উঠলেন ; পরে তার প্রিয় সখী পৃণিকা তাকে একান্ত কাতরা ও অধীরা 
দেখে পুনরায় মহষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের 
সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ধষিরাজের অস্তঃকরণ ছুহিতান্সেহে আর্দ্র 
হলো; এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অম্থা হবার নয়, 

তবে কেবল তোমার স্মেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুক্র তার 
জরাভার গ্রহণ করেঃ তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হতে নিস্তার পানঃ এ 

ভিন্ন আর কোন উপায় নাই । রাগী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন 

করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তাস্ত অবগত করালেন। অনস্তর 
বাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র য্ুকে আহ্বান করে বললেন, হে পুক্র; 
মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রন্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্যি; তুমি 
আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ, সহত্র বৎসরের নিমিত্তে 
গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই । আমার আশীর্ব্বাদে 
তোমার এ সহত্র বৎসর আোতের হ্যায় অতি ত্বরায় গত হবে; হে প্রিয়তম ! 
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জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই 

ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ংকালের জন্যে মুক্ত করো। 
প্রথ। আহা! কি ছুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যু কি 

বল্লেন? 
মন্ত্রী। রাজকুমার যছ্ু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, 

হে পিতঃ জরারোগের ন্যায় ছ্ঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? 
জরারোগে শরীর নিতান্ত দ্বর্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র 

উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত মখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, 

আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন । 

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন? 
মন্ত্রী। মহারাক্ত যছুর এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত 

প্রদান কল্যেন, যে তার বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্িতা হবেন না। 

প্রথ। হা, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার 

পর মহাশয় ? 

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে 

এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধাদ্দিত হয়ে 
সকলকেই অভিশাপ দিলেন । 

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ধনাশ! তার পর? তারপর? 

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক “তার পর” বলে নিশ্চিন্ত হলে এখন 

এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা 

উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে 

পারেন না। 

মন্ত্রী। অন্তর মহারাজ এ চারি পুলের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত ছুঃখিত 

ও বিষণ্ন হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য । তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে 

চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ধকনিষ্ঠ পুক্র পুরু পিতার চরণে 

প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা 

কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি 

আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে ্চ্ছদ্দে রাজভোগ করুন। আপনি আমার 

জীবনদাতা, _আপনি এ অতি সামান্য কর্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ 

অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কিআছে? মহারাজ পুত্রের এই কথা 
৯১১ 
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শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুক্রকে অসঙ্ ধন্যবাদ 
দিয়ে কোলে শিলেন। . 

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম ! 
মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুক্রকে এই বর দিলেন, যে পুক্র, 

তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলম্মী কারাবদ্ধার ন্যায় 
চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন । 

প্রথ। মহাশয়! তার পর? 

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্্মে 
নিযুক্ত হয়েছেন । আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ম্যায় ভ্ম হতে পুনবর্ধার 

গাত্রোথান করলেন ; এ কি সামান্য আহলাদের বিষয় । 

প্রথ। মহাশয়। আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ 

প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অগ্ঠ রাজদর্শন হবে, আমরা 

সত্বর গমন করি। ( নাগরিকদিগের প্রতি ) এসো হে+ চলো রাজভবনে 

যাওয়া যাক। 

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্যিঃ আর অপেক্ষা করবো! না। 

[ নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান | 

বিদু। (স্বগত ) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাদ্ধ দ্রব্যেরই 
অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্মেহও করে 

থাকে, কিন্তু তা বলে এঁ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের 

মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা! না হলে সদাশিব দ্বারে 

দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পুরেন কেন! 

(নটী ও মন্ত্রীগণের প্রবেশ |) 

( সচকিতে ) আহাহা ! একি আশ্চর্য্য !_এ যে দেখচি তৃষ্ণা না এগিয়ে, 

জল আপনি এগিয়ে আসচেন ! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন 

এমনিই হয় । ( নটার প্রতি ) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল 
দেখি? তুমি কি স্বর্গের অগ্সরী মেনকা ? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ 

কত্যে পাঠিয়েছেন । হর 

নটা। কি গো ঠাকুর ! আপনি কি রাজি বিশ্বামিত্র না কি? 

বিদু। হাঃ হাঃ হাঃ প্রায় বটে। কি. তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, 
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তুমিও তেমনি মেনকা ! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার ! 
এসো! এসো, মনোহারিণি এসো । 

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি। 
বিদু। নৃন্দরিঃ তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা ! আবার রাজসভা 

কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী ! (নৃত্য ।) 
নটী। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে 

বাচি। ( প্রকাশে ) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি? 
বিদু। হাতা বইকি? (ন্ৃত্য। ) 
নটা। কি উৎপাত! [ বেগে প্রস্থান। 

বিদূ। ধর ধর, এ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমুল্য মনোরতব চুরি 
করে পালাচ্যে । [ বেগে প্রস্থান। 

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি? ণ 

দ্বিতীয় এ। ওটা ভাড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ? চল আমরা যাই। 

| [ প্রস্থান । 

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজসভা । 

রাজ যযাতি, রাজ্জী দেবযানী, বিদূষক, পুণিকা, পরিচারিকা, 

সভাঁসদ্গণ ইত্যাদি । 

রাজা। অগ্ কি শুভ দিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঝষিপ্রবরের 

শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে ! 

রাজ্জী। হে প্রাণেস্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্যে মন্ত্রী মহাশয় কি 

একাকী গিয়েছেন? 

রাজা । না, অন্যান্য সভাসদৃগণকেও তার সঙ্গে পাঠান হয়েছে। 

( নেপথ্যে ) বম্ ভোলানাথ ! 
গীত । 

রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা । 

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্বগুণাকর, 
ব্রিতাপ সংহরঃ মহেশ্বর | 
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হলাহলাঙ্কিত, ক সুশোভিত, 
মৌলিবিরাজিত, স্ধাকর ॥ 

পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক, 
ত্রিশূলধারক, ভয়ঙ্কর । 

বিরিঞ্চিবাঞ্থিত, সুরেন্দ্রসেবিত, 
পদাজপুজিতঃ পরাৎপর ॥ 

রাজা । ( সচকিতে ) এ যে মহষি আগমন কচ্যেন! ( সকলের 

_ গাত্রোথান। ) 

( মহৰি শুক্রা চার্ধ্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ । ) 

শুক্র । হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী 

_ করুন। (দেবযানীর প্রতি ) বসে, তোমার কল্যাণ হৌক, আর চিরকাল 
সবখে থাক। 

রাজ। | (প্রণাম করিয়া ) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় 

রাজধানী এত দিনে পবিভ্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হোক । ( কপিলের প্রতি ) 

প্রণাম মুনিবর, বসুন । (সকলের উপবেশন | ) 

কপি। মহারাজের কল্যাণ হৌক ! ( দেবধানীর প্রতি ) ভগিনি, তুমি 
চিরম্খিনী হও । 

শুক্র । হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তম। দৈত্যরাজনদ্দিনী শঙ্মিষ্ঠা কোথায়? 
রাজা । (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শশ্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে 

আনান। 

ম্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।  প্রস্থান। 

শুক্র । হে নরেশ্বর, আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুক্র পুরু যে এই বিপুল 
চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা 

প্রকাশ করেন। যা হৌক, আপনি কোন প্রকারে ছুঃখিত বা অসস্তষ্ট হবেন 

না। বিধির নির্বন্ধ কে খগুন কত্যে পারে? ( দেবযানীর প্রতি ) বসে, 

তোমার সন্তানছয় অপেক্ষা সপতীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো বলেঃ এ 

বিষয়ে তুমি ক্ষোত করো না, কেন না জগৎপাতা ফা করেন, তাতে অসস্তোষ 

প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম ! বিশেষতঃ ভবিতব্ের অন্যথা কত্যে কে সক্ষম? 



শন্মিষ্ঠা নাটক ৬৯ 
( শম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃগ্রবেশ। ) 

শম্মি। আমি মহষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ 
গুরলোকদিগকে বন্দনা করি । 

শুক্র । রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি 

কি পর্য্যন্ত স্থী হলেমঃ তা৷ প্রকাশ করা দুর । কল্যাণি, তোমার অতি 

শুভ ক্ষণে জন্ম! যেমন অরিতিপুজ্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে 

আলোকময় করেন, তোমার পুক্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরাপ অখিল 
ধরাতল শাসন করবেন | তা বসে, অগ্যাবধি তুমি দাসীত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্তা 
হলে, আর ছুঃখাস্তেই নাকি মুখান্ুতব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি 

বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিংকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ঘ অদ্ধ সম্পূর্ণ- 

রূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি ) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে 

পূর্বে একটি কন্যারত্ব সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা একেও আপনার হস্তে 

অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্বের প্রতিও সমান যত্ববান্ হবেন। এখন 

এ'কেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্খে বসান। 

রাজা । ভগবান্ মহধির আজ্ঞা শিরোধার্য্য । (দেবযানী প্রতি ) 

কেমন প্রিয়ে, ভূমি কি বল? 

রাজ্ৰী। ( সহাম্য মুখে ) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা 

হলো? 

শুক্র। বংসে, তুমিও তোমার সপতী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী 
শশ্মিঠাকে যথোচিত সম্মান কর ;_-আর আপনার সহোদরার ম্যায় এর প্রতি 

পূর্র্বমত ন্মেহ মমতা করবে । পু 

রাজ্জী। (গাত্রোথানপু্বক শক্ষিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি। 

আমার সকল দোষ মার্জনা কর। | 

শন্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ 

তনয়! 

রাজ্ভী। সেযা হোক, সখি, অগ্তাবধি আমাদের পুর্বপ্রণয় সঞ্জীবিত 

হলো। এখন এসো, ছুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। 

( রাজার প্রতি ) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবা 

উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো] । 
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রাজা । (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্থ বসাইয়া ) অদ্য এক বৃত্তে 
যুগল পারিজাত প্রস্ষুটিত। ( আকাশে কোমল বাগ্।) 

শুক্র। ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ) এই যে, ইন্দ্রের অগ্গরীরা, 
এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অন্নুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত 
হয়েছেন । | 

( আকাশে পুষ্পবৃষ্টি। ) 
বিদু। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু 

মর্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্তবকীরা এসেছে, অন্নুমতি হয় ত 
এখানে আনয়ন করি । 

রাজা । ( হাস্থমুখে ) ক্ষতি কি? 
বিদু। মহারাজ, এ দেখুন, নটারা বৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আসচে। 

( জনাস্তিকে রাজার প্রতি ) বয়স্য, দেখুন ! মলয় মারুতের স্পর্শস্থখাক্নুভবে 
সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে 

নেচে নেচে আসচে ! 
রাজা । ( সহাস্তবদনে জনাস্তিকে ) সখে, বরঞ্চ বল+ যে যেমন মন্দ 

প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রপ প্লবমানা হয়ে এ দিকে 

আপচে। 

( চেটাদিগের প্রবেশ ।) 
চেটা। (প্রণাম করিয়া ) রাজদম্পতী চিরবিজয়িনী হউন। (নৃত্য ।) 

রাজা । আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত 

পুরস্কার প্রদানে অশ্বমতি কর। 

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন 
আশীর্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমমুখে 

কালযাপন কর, এবং শন্মিষ্ঠার কীন্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উডডীয়মানা 
থাকুক। | 

রাজা । ভগবনৃ, সিদ্ধবাক্য অমোঘ ; আমি এঁহিক স্বুথের চরম লাত 

অদ্যই করলেম। 
(যবনিক পতন) * 

ইতি শন্মিষ্ঠ। নাটক সমাপ্ত | 



পাঠভেদ 
মধূসৃদনের জীবিতকালে শশন্মিষ্ঠা নাটকে'র তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 

১২৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ও ১২৭৬ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের 

গৃস্তক আমরা দেখিয়াছি । এই দ্বইটি সংস্করণের যে যে স্থলে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ 

দৃষ্ট হইয়াছে, নিয়ে তাহার যথাযথ উল্লেখ করা হইল । 
প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রারস্তে এই অংশ ছিল £__ 

" প্রস্তাবন1। 
জী 

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান। 

মরি হাঁয়, কোথা সে সুখের সময়, 

যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় ! 

শুন গো ভারতভূমি, 

কত নিদ্রা যাবে তৃমি, 

আর নিদ্রা উচিত না হয়। 

উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর, 

হইল, হইল ভোর, 

দিনকর প্রাচীতে উদয়। 

কোথায় বাল্সীকি, ব্যাস, 

কোথা তব কালিদাস, 

কোথা ভবড়ৃতি মহোদয় । 

অলীক কুনাট্য রঙ্গে, 
সজজে লোক রাটে বঙ্গে, 

নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় । 

সৃধারস অনাদরে, 
বিষবারি পান করে, 

ভাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয় । 

মধু বলে জাগ মা গো, 

বিভ্বু স্থানে এই মাগ, 

সুরসে প্রৰৃত্ত হউক তব তনয় নিচয় ॥ 

ইতি। 
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পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 
৫ ২৪ (প্রকাশে )কে হে তুমি? (প্রকাশে ) বন্তং ? 

১০ ৫-৬ আশ্রমস্থ পক্ষিসকল কৃজন ধ্বনি করতঃ আশ্রমে পক্ষিসকল কৃজন ধ্বনি করে 
চতুর্দিক হত্যে আপন আপন কুলায়ে চারি দিক হত্যে আপন আপন বাসায় 
শ্রত্যাগমন কর্টে ; কমলিনী স্বীয় ফিরে আসচে; কমলিনী আপনার 

১৫ ১৪ এই হই পংক্তির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল £__ 
পৃণি। প্রিয়সখি! তোমার নবযৌবনরূপ কুদুমমুকূলে যে রাজা যযাতির 

প্রতি অনুরাগস্বরূপ কাঁট প্রবীষ্ট হয়েছে, তার সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে এর 
যথোচিত প্রতিবিধান না কর্ল্যে, কালক্রমে যেমন পুষ্প অস্তরস্থ কীট পৃষ্পভেদ 
করোয বহির্গত হয়, বোধ হয় কালান্তরে তোমারও তাদ্ুশী দর্গতি ঘটতে পারে ; 

অতএব সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহধ্ির কর্ণ গোচর করা আবশ্যক । 
২১ ২-৩ এই জগদ্িখ্যাত প্রতিষ্ঠান নগরীতে এই প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজচক্রবর্তী 

রাজচক্রবর্তী প্রবলপ্রতাপশালী, রাজ 
বাহুবলেন্দ্র, রাজা 

২২ ৮ক্রান্গণ প্রাঙ্গণ্য 

২৬-২৭ এই বুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল £_- 

ভ্ববনমোহিনী যিনি সাধনের ধন, 
বিরাগেতে ত্যজ্য তিনি করি ত্রিভ্ভুবন, 

অতল জলধি তলে কমল আসনে, 

বিরাজেন কমলা কমল উপবনে ; 
সেইরূপ তপোবন ভার্গব আশ্রম, 

উজ্জ্বল করয়ে ধ্বনি রূপে নিব্দপম | 

কে ডরায়, সিন্ধু, তোর করিতে মথন, 

পাঁয় যদি সেই এই রমণ্পীরতন | 

২৫ ২১-২৬ এই কয় পংক্তির স্থলে প্রথম সংস্করণের পুস্তকে নিয়োদ্ধত অংশ ছিল ৫-_ 
রাজা । কঙ্গযাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক । 

বিদ্ব। (সহাস্য বনে) মহাদ্বাজ, আপনার আশীর্বাদ কখনই ব্যর্থ 

হবার নয়; ইনি রক্তবীজ কৃলের কুলবধৃ, সুতরাং এ'র চিরসধবা থাকা কোন 
মতেই অসস্ভব নয়। 

রাজা। সেকিহে সথে? এসুন্দরী কে? 
বিদ্ব। আজ্ঞা, ইনি বারবিলাসিনী, সুতরাং পুরুষকূল নিম্কুল না হল্যে, 

এ"র বৈধব্য দশা কোন ক্রমেই ঘটতে পারৃব্যে না। * 

রাজা। ছি! ছি! এ দেখ, তোমার কথায় সৃন্দরী লজ্জায় অধোবদনা 

হয়েছেন । | 
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পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 

বিদ্ব। (নটীর প্রতি ) অয়ি নিতগ্িনি, তুমি আমার প্রতি জুন্ধা হল্যে 

নাকি? দেখ, যদি তোমার নবযোবন সুরভি কুদুমের মধুলোভে আমার 

চিত্ত মধুকর উন্মত্ত হয়ে থাকে, তবে সে কি আমার দৌষ ? তুমি কিজান 

না, তোমার প্রতি আমার কতদূর অনুরাগ ? দেখ, পুরুষোত্তম যেমন 

ব্রাক্মণের পদচিহ্র বক্ষংস্থলে রাখেন, তোমাকে পেল্যে আমিও তদপেক্ষা 

অধিক প্রযত্বে হৃংপদ্ধে রাখবো । ' 

২৬ এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গীতট প্রথম সংস্করণে এইরূপ ছিল £__ 

গীত । 

রাঁগিণী বসন্ত, তাল রূপক। 

হাঁয়, কুন, কুহু, কুহু,কোকিলের নাঁদ। 

বসন্ত এলো! সহ অনঙ্গ উন্মাদ ! 

হাঁয়, যৌবনমুকুল তব, 

শুনি ওই কুহু রব, 
রর 

বিকশিলে ঘটিবে প্রমাঁদ ! 

হায়, জ্ঞানহীন মধুকর, 

জমে দেশ দেশান্তর, 

কে ত্বঞ্জিবে মদনপ্রসাদ £ 

হাঁয়, তুমি রতী সমা, 

অতি নিরুপমা,_ 

এ বয়েসে হরিষে বিষাদ 1 

৩৮ ২৫-২৭ কে তার বশীভূত না হয়? 
কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর 

উদয়াচলে দর্শন দিলে 'কি কমলিনী 

নিষমীলিত থাকৃতে পারে ? 

৩৯ প্রথম সংস্করণের গাঁনটি এইরূপ ছিল 8 

গীত। 

রাগিণী আড়ানা, তাল মধ্যমাঁন। 

হে, থাক সাবধানে, ওহে কৃশোদরি, 

এল তব অরি, রণসঙ্জ1 ধরি ! 

আরোহণ মীনধবজে, ধৃসরিত প্ুষ্পরজে, | 

রফ্কুল্লিত সলিলজে; উপবেশন করি! 

৯ 
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পৃঃ পংজি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 

তরঙ্গ ভ্রমরগণ, ধাইতেছে অনুক্ষণ, 

সারথি মলয় পবন, চালাইছে তবরাত্বরি ! 

পিকগণ বঙ্কারিছে, রণধ্বনি হুঙ্কারিছে, 

ফুলধনু টঙ্কারিছে, বিরহি জ্ঞান হরি ! 

খরতর শরে যবে, বিদরিবে তনু, তবে 

কেমনে সৃস্থির রবে, ভাবিয়া দেখ সুন্দরি ! 

৪১ ১৯-১০ এই দ্বই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে ছিল £-_ 

শন্মি। নাথ, এমৃনি স্নেহ যেন চিরকাল থাকে, এই আমার প্রার্থন!। 

৪২ ৯.২৬ প্রথম সংস্করণে এই কয়েক পংক্তি ৪৬ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির ঠিক পূর্বের দেওয়া 
আছে। 

কেবল “হে নরেশ্বর,” কথাটির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে “নাথ,” আছে। 

৪৭ ২৫ সেকি? বয়হ্য! সেকি মহারাজ ? 

৫০ ১৭-১৮ সধবা হয়ে ( অধ্দোক্তি )। সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত-_ 
| ( অর্দ্োক্ি )। 

২৫-২৬ এতাদৃশী অবস্থায় একাকিনী রেখ্যে এ অবস্থায় একৃল.'.কেমন করে 

যমুনায় কিপ্রকারে 

২৮-২৯ এইক্ষণে ধূলায় লুষ্টিতা হচ্যেন, এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাঁচ্যেন, তবুও 

অথচ একটি লোক নাই যেনিকটে এমন একটি লোক নাই, যে তার নিকটে 

৫৫ ১ £1, তা যথার্থ বটে ? তা করবে না কেন? 

৫৭ প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল £-- 

গীত । 

রাগিণী সোহিনী, তাল মধ্যমাঁন । 

হায়, এই কি সেই সুখ ফুল বন, 

যে বনে সার্থক মম জীবন যৌবন ? 

এই সরোবর কূলে, এই অশোকের মূলে, 

প্রিয় প্রাগপতি সহ সতত মিলন ! 

সেই তরু লতাচয়, কিছু ভাবান্তর নয়, 

মম ভাগ্য ভাবান্তর, হলো কি কারণ ? 

নহে বহুদিন গত, সোহাগ করিল'কত, 
সে সব স্বপন মত, জ্ঞান ₹য় এখন! 



৫৯ 

৬২ 

৬৭ 

৭০ 
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পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 

বসি এই শিলা তলে, মমমান রক্ষা ছলে, 
সুগার করকমলে ধরিল চরণ ! 

এখন সাধনা করি, স্মরি দিবা বিভাবরী, 
আর কি সে চন্দ্র মোরে দিবে দরশন ! 

২২ বালকদিগের সহিত ভিক্ষাবৃত্তি বাঁলকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে 
অবলম্বন কর্যে ভিক্ষা! করে 

৩ চারা . উপায় 

প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল £-- 

গীত। 

রাগিণী বেহাগ, ভাল জলদ্ তেতাল!। 

জয়, উমেশ শঙ্কর, শত্তু দিগম্বর, 

শশাঙ্ক শেখর, জটাধর । রর 

রজত বিনিল্দিত, পন্নগ শোভিত, 

বিভূতি ভূষিত, কলেবর | 

ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক পাপ্গক, 

মোক্ষ বিধায়ক, মহেশ্বর ৷ 

বিরিঞ্চি বন্দিত, সুরেশ সেবিত, 

পদাক্জ পুজিত, পরাৎপর ॥ 

এই পৃষ্ঠার ২০ পংক্তির ঠিক আগেই নিয়লিখিত গানটি প্রথম সংস্করণে 

আছে £-- পু 

গীত । 

রাগ ভৈরব, তাল একতালা ৷ 

মাত হে, আনন্দ রসে পঙ্কজিনি ধনি। 

রাহ্গ্রাসে মুক্ত শেষে তব দিনমণি ॥ 

নিরখিয়ে পুনঃ প্রভাত করে। 

ধরণী হাসিছে রঙ্গ ভরে। 

বিহঙ্গ গাইছে মধুরস্থরে | 

ললিত লহরী গণি । 

২০ আহা! কি মধুর সঙ্গীত! আহা! কি মনোহর নৃত্য | 
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পৃ. গংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 

৭০ ২৮-২৯ এই দুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি আছে £-_- 

ইতি পঞ্চমান্ক ৷ 

উপসংহার । 

825 

রাঁগিণী বসন্ত, তাঁল ধীম! তেতাল]। 

শুন হে সভাজন ! 

আমি অভাজন, 

দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে, 

ভয় হয় দেখে শুনে, 

পাছে কপাল বিগুণে, 

হারাই পূর্বব মূলধন! 

যদি অনুরাগ পাই, 

আনন্দের সীম! নাই, 

এ কাযেতে একযাই, 

দিব দরশন ! 



(হকটর-বধ 
[ ১৮৭১ শ্রীষ্ঠাবে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 





হেক্টে- 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
[ ১৮৭১ খ্রষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত ] 

সম্পাদক £ 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সজনীকান্ত দাস 



প্রকাশক 
গ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
বঙীর-সাহিত্য-পরিষং 

প্রথম সংস্করণ-__বৈশাখ, ১৩৪৮) দ্বিতীয় মুত্্রণ-_ফাল্গুন, ১৩৪*) 
তৃতীয় মুদ্রণ--ভাঙ। ১৩৪৪) চতুর্থ মুদ্রণ-্ফাস্তন, ১৩৬২ ১ পঞ্চম মুদ্রণ--ভান্্র, ১৩৭৩ 

মুল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা 

শনিরঞ্জন প্রেস, &৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলি কঃতা-৩৭ 

হইতে শ্রীপণ্ুপতি দে কর্তৃক মুদ্ত্িত। 
১১.স্স৩৩1৮| ১৯৬৬, 



ভূমিকা 

বিদেশে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে মধুত্্দন রাজনারায়ণ বসকে 
লিখিয়াছিলেন__ 

1 90000996১ 20 0০৫61০8] ০8:91: 15 01811)8 0০0 ৪ ০10১৫) 

'জীবন-চরিত,” পৃ. ৫৫৫ | 

ইহার পর বিদেশে বসিয়া মধুষ্ুদন “চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা 

করিলেও আপনার পূর্বতন কীনত্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
প্রকৃত পক্ষে, তাহার কাব্যসাধন! সমাপ্তই হইয়াছিল । স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 

করিয়া স্বতঃস্র্ত প্রেরণায় তিনি আর কিছু রচনা করেন নাই । অভাবের 

তাড়নায় একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামালা ও একটি 
গগকাব্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনটিই সমাপ্ত হয়” 

নাই। “হেক্টর-বধ' এই শেষোক্ত গগ্ভকাব্য। ইহা “হোমেরের ইলিয়াস্- 

নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ ।” 

এই গ্রন্থখানি ১৮৭১ থ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির 

পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশ-কাল-__১ সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পুস্তকখানি 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসরগীকৃত। উৎসর্গ-পত্র হইতে দেখা যায়, এই 

গগ্ঠকাব্যটি আন্দাজ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। রচনার কালে ইহা 

অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, ১৮৭১ থ্রীষ্টাবে মুদ্রণের সময় সেই অসম্পূর্ণতাটুকুও 

দূর করিবার উৎসাহ সধুক্ুদনের ছিল না। তাহার তথুন প্রায় 

শেষ অবস্থা । 

মধুদুদনের জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল; 

ৃন্ঠাসংখ্যা ১০৫। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল__ 

হেকুটর-বধ, / অথব| / ঈলিয়াস্ নামক মহাকাব্যের উপাধ্যান-ভাগ | / 

(গ্রীক হইতে ) / শ্রীমাইকেল মধুসদন দত্ত প্রণীত । / “1, 1816 ০/ 1০5 

৭1196.7117/0%. / কলিকাতা : | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র বন কোং বহুবাজা রথ 

২৪৯ সংখ্যক ভবনে / ইষ্ট্যানহোপ বস্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৮৭১। ! 

[44 77875 76867067.] / 

মনম্বী ভুদেব পুস্তকখানি উপহার পাইয়া! চু'চুড়। হইতে ২৮ মার্চ 
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১৮৭২ তারিখে মধুম্থ্দনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ২৬এ এপ্রিলের 
“এডুকেশন গেজেট' হইতে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল-__. 

“পরম প্রণয়াষ্পদ 

জীযুজ মাইকেল মধুহ্ছদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েযু। 
ভাই, 

তুমি স্বগ্রণীত হেকুটরবধকাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের 

পরম্পর সতীর্থ সম্বদ্ধের এবং বাল্যপ্রণয়ের পরিছয় প্রদান করিরাছ। আমি 

কখনই সেই ম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিশ্বৃত হই নাই__হইতেও পারি না। 

ফৌবনন্বলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত 
অভিপ্রায় লঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টাত্বই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক 
হুইত। তোমার যৌবনকালের ভাব, আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ 
হইয়া! রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরম্পর কত কথাই হুইত;_-কত 

পরামর্শই হইত,কত বিচার ও কত বিতগ্ডাই হইত । এখনও কি তোমার 
সে সকল কথ! মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী 

ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ- 

নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণ। হইত, তাহা কি তোমার ন্মরণ হয়? আছা! তখন 

কি জানিতাম, তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় 
মহাকবিগণের সমস্ত রত্ব আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভ। সম্বর্দনপূর্ববক 

বাঙ্গালার অত্বিতীয় মহাকবি হইবে ? সেই সময়ে তুমি যে সকল দুশ্দর ইংরাজী 
পত্ভ বচন] করিতে, তাহ পাঠ করিয়! আমার পরম আনন্দ হইত, এবং আমি 

তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ 
হইবে) কিন্ত সেই কাব্য যে মেধনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথব1 হেকুটর- 
বধ হইবে, তাহা! আমি ম্বপ্পেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে 
কোন উৎকষ্টকাব্য লিখিয়৷ ইংরাজ-সমাজে প্রতিষিত হইবে, ইহাই আমি মনে 
করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং 

আমার বোধাতীত ছিল। তুষি ত্রিপনমাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, 

তুমি ইহাকে নুতন অলঙ্কারমালায় ভূষিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোত্র্ 
মহাকাব্য রচনা করিলে। ভাই! তোমারই বিজাতীয় তাষা-অধ্যয়নের 

পরিশ্রষ সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূষিতে জম্মগ্রহণ সার্থক । 
কোন. বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাবায় উৎকৃষ্ট কাব্যরচন1 করা যদি 

সঙ্গত হইতে পারে, তাহা তোষার পক্ষেই সঙ্গত হয্স। তুষি অতি অল্প বয়সেই 
ইংরাজী ভাষার অর্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস 
করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাবার সূল ভাষা! সমস্তের লছিত তোমার ঘনিষ্ঠ 
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পরিচয় জন্থিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রশনীত যে একখানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ 
আছে, তত্ত,ল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয়, আর কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয় 
নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গাল! 
গ্রন্থে কত অন্তর! তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলিই তোমাকে এতদ্বেণীয় 
শিক্ষিতদলের মুখন্বর্ূপ, তাহাদিগের গৌরবন্বব্ূপ, এবং তাহাদ্িগের পখ- 
প্রদর্শকম্বরূপ করিয়। স্থাপন করিয়াছে। 

অধিক কি লিখিব1 তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন চন্দ 
তোমার সাংসারিক শ্রী বর্ধনশীল, এবং তোমার কবিশক্কি চিরপ্রভাবশালিনী 
থাকুক, এই আমার প্রার্থন!। | : 

ত্রদীয় শীভূদেব যুখোপাধ্যাক়। 
“হেক্টর-বধ'ই মধুসথদনের জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ পুস্তক। এই 

পুস্তকের বহু বিরুদ্ধ সমালোচল! হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামগতি গ্যায়রত্বের 
'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের (১৮৭৩ থীঃ) ২৭৭- 
৭৮ পৃষ্ঠার আলোচন৷ উল্লেখযোগ্য । " 

মান্যবর শ্রীষুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সমীপেষু । 

প্রিয়বর-_ 

প্রায় চারি বৎসর হুইল, আমি শারীরিক গীড়িত হুইয়া, এমন কি, 

৩1৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম ; সময়াতি- 

পাতার্থে উরাপাঞ্* খণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগঘ্িখ্যাত ঈলিয়াস্ নামক 
কাব্য সদ1 সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরাঁপ ভাব উদয় 
হইল, যে এ অপূর্ব কাব্যথানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলগুভাষানভিজ্ঞ- 
জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুম্তকখানি ৪ চারি 

বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল ; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। 
এক স্থলে কয়েকখানি -কাপির কাগজ হারাইয়! গিয়াছে ( ৪র্থ পরিচ্ছেদের 

প্রারস্তে ); সেটুকু সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়৷ দিতে পারিলাম না। 

* এই শবটি ভ্রান্তিবশতঃ এক স্থলে 'ইউরোপ' লিখিত হইয়াছে । বঙগতাবায় 
45:06? লেখা বায় না। “৪ সমবশ যুগ্ম শ্বর আমাদের নাই। “৫08০৮ 

উরূপা। - 
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বোধ হয়, এত দিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্তাম্পদ হইতে 
চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়ের! এবং 
অগ্যান্য পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটা মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ 
করিলে ইহার শোধনার্থে তবিষ্ততে কোন ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট 
অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্ববান্ হইব। 

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ 
নাই ) কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। 
পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি । যে শিলায় তুমি, 

ভাই, কীত্তিস্তন্ত নিন্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম । 
মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াসৃ-রচয়িতা কবি যে সব্রবোপরি- 

ষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।* আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত 
রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাগুবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, 

পিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরাপাখণ্ডের 
অলঙ্কারশান্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্ত ঈলিয়াসের 

নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? ছুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে 

বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মুত1! ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই 

বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চক্দ্রিমার বিভারাশি 

স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার 

মার্জনার৫থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে ন্ুকোমল৷ মাতৃভাষার প্রতি 

আমার এত দূর অন্কুরাগ, যে তাহাকে এ অঙঙ্কারখানি ন! দিয়া থাকিতে 
পারি না। 

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের 

অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, 

এবং সে পরিশ্রমও যে সর্ববতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে 

আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং 

স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবন্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একথানি কাব্য 
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ভূমিকা ২... ॥/* 

দগ্তকপুল্রয়পে গ্রহণ করিয়া আপন গোজে আন। বড় সহজ ব্যাপায় নহে 
কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব 
সমুদায় দুরীভৃত করিতে হয়। এ ছুরাহ ব্রতে যে আমি কত দুর পর্য্যস্ত 
কৃতকার্ধ্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি ন!। 

চৌরঙগী। 

ইং সন ১৮৭১ সাল। 

৬ লাউডম্ হাট, 

ঠ ] 'শ্রীমাইকেল মধুনুদন দত্ত। 



বাঙ্গাল। ৷ 

জ্যুস্। 

প্রিয়াম। 

অপ্রোদীতী ৷ 

হীরী। 

আথেনী। 

ক্রুষা। 

ব্রীষীশ। ৷ 

অদিত্য্যুস। 

ত্ন্দর । 

ঈরীষ]। 
লব্ধিক।। 

অত্রী। 

ক্লিমেনী। 

পণুর্শ। 

আরেশ। 

সপাঁদন। 
পঙ্বেদন। 
আয়াস। 

 মামাবলী। 

লাভীন। 
ও 000661. 

12100970009, 

50৪৪, 

000. 

101719759 

(070119619, 

[3718619. 

0159895, 

[28119. 

[05০ 

[8,001098. 

06079, 

01510079706, 

1580 08708- 

11879. 

58170900. 

[ব910609, 

4১095 

ইংরাজী । 
০5৪, 

[2119100, 

০7089, 

0100, 

11176158, 

00118918, 

[3118919, 

019868, 

12919. 

[009, 

[9001098. 

£76008, 

011009709. 

[2897008108, 

11979, 

291:060.070. 

[976906, 

193, 



 হেক্-€ 
হোমেরের ঈলিয়াস্নামক কাব্যের 

উপাখ্যান ভাগ। 

উপক্রমণিক । 

(১) 

পূর্রবকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্মে আস্থ। 

ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাহাদিগের দেবকুলের “ইন্দ্র 

জাস্ লীড়া নামী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রাপ 

ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া ছইটি অণ প্রসব 

করেন। একটা অণ্ড হইতে ঢুইটী সন্তান জন্মে; অপরটি হুইতে হেলেনী 

নায়ী একটি পরমন্ুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা 

লীড়ার স্বামী এই তিনটি সম্তানকে দেবের গরসজাত জানিয়। অতিপ্রযত্তে 

প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কথধষির আশ্রমে আমাদের 

শকুত্তল! সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্ 

রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের 

শকৃত্তলা, ছুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির হ্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে 

অন্তহিত। ছিলেন, কিন্ত হেলেনীর রূপের যশ£সৌরভে হেলাস্ রাজা অতি 

শীস্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল, অনেকানেক যুবরাজের £ কগ্ঠারত্ব-লাভ-লোভে 

লাকীভীমন্ রাজনগরে সর্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ন্বরের 

আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ন্বরের প্রথা শীশ দেশে প্রচলিত ছিল না 

থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত । . 

ছেলেনী মানিলুস্ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, 

তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে 

রাজকুমারেরা! যখন আমার কপ্ঠা। শেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান 



২ মধুল্দন-গ্রন্থাবলী 

করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা৷ উচিত্ত 

ছয় না, বরঞ্ আপনার দেধপিত। জ্যুস্কে সাক্ষী করিয়৷ অঙ্গীকার করুন, 
যে যদি কম্মিন্ কালে এই নব বর বধূর কোন দূর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা 
সকলেই তাহাদের পক্ষ হুইয়! তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিস্রাগ 
করিবেন । 

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া স্বং দেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত 

লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সথে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। 

(২) 

আসিয়৷ খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়। বলে । 

পূর্বকালে সেই ভাগের ঈল্যুম অথব! ট্রয় নামে এক মহাপ্রসিহ্ধ নগর 

ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী 

সসতবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গাঙ্ধারীর ম্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, 

ষে তিনি এমত এক অলাত প্রসবিলেন, যে তদ্দার৷ রাজপুরী যেন এককালে 

. ভগ্মসাৎ হইল। নিদ্রাঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্প-বিবরণ ম্মরণ করিয়া 

মহাবিষাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে১ রাণীর স্বপ্রবৃত্বাস্ত 

সমূদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক 

অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিছুর প্রভৃতি কুরুফ্ুল- 

রাঁজমন্ত্রীর গ্যায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সম্তানটিকে 

তথিস্দ্বিপজ্জনক জানিয়। তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে 

রাজা ধৃতরাষট্রের অসদূশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্তেহ রাজা প্রিয়ামকে 

্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না। 

সম্তানটি ভূমিষ্ঠ হইব! মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস 

মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটির প্রাণদণ্ড না 

করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সঙ্গিধানস্থ ঈভানামক, এক পর্বতে রাখিয়! 

আসিল। কোন এক মেষপালক এ পরিত্যপ্ত সন্তানটিকে পরম সুগার 

দেখিয়া আপন বঙ্ধ্যা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেষপালকের 



ছেক্টর-বধ ০ 

তরী শিশু সন্তানটাকে পরম যত্বে স্বীয় গর্ভজাত পুলের দযায় প্রতিপালন 
করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্পভ কান্তিকেয়ের তুল্য 

রাজপুজ মেষপালকের গৃহে দিন১ রাপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। 

আমাদের হুম্বস্তপুজ পুরুর হ্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদ্দিগকে 

দমন করিতে লাগিলেন । 
মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয় মেষপালকে মাংসাহারী জন্বগণ 

হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্বন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। 

এ ঈড। পর্ধত প্রদেশে এনোনী নায়ী এক' ভূবনমোহিনী স্ুরকামিনী 

বসতি করিতেন । স্ুরবাল! রাজকুমারের অনুপম রূপ লাবণ্যে বিমোহিতা 

হইয়া তাহার প্রতি একান্ত আমক্তা হইলেন, এবং তাহাকে বরণ করিয়া 

এ পর্ববতময় গ্রদেশে পরমাহলাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন । 

(৩) ] 

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ 

পিল্যুসের থেটাস্ নায়ী সাগরসম্ভব! এক দেবীর সহিত পরিণয় হয়। থেটাস্ 

দেবযোনি, সুতরাং তাহার বিবাহ-সমারোছে সকল দেব দেবী নিমস্ত্রিত 

হইয়া রাজনিকেতনে আবিভূর্ত হয়েন। বিবাদদেবী নামী কলহকারিণী 

এক দেবকম্তা আহুত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপস্থিত 

করিবার মানসে এক অন্তুত কৌশল করেন । অর্থাৎ একটা স্র্ণফলে, যে রূপে 

সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটা কথা লিখিয়া 

দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন । হীরী জ্যুসের পত্রী অর্থাৎ দেবকুলের 

ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবা অর্থাৎ সরছ্ত্তী এবং অপ্রোদীতী, 

প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলক্ষে বিষম 

বিবাদ ঘটিয়া উঠিলে, তাহারা ঈডা পর্বতে রাজনন্দন স্ষ্দরের নিকট 

উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসন্গিধানে আছ্ঘোপাত্ত দমন্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন করিয়া 

স্তাহাকেই এ বিষয়ে নিত স্থির করিলেন। হীরী কহিজেন, হে যুবক 

রাজকুমার ! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়। আমার 

প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব । 

যন্ঠপিও তুমি মেষপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্রাচ আমি 



৪ মধুস্গন-গ্রন্থাবলী 

ভ্মাবৃত অগ্রিয় ম্যায় তোমাকে প্রোজ্জল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব। 

আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতু 

করিতে পারিলে বিষ্ভা, বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হুইবে। 

অপ্রোদীতী কহিলেন, আমি প্ররেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি 

নারীকূলের পরমোত্ম। নারীকে ভোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব। 

যৌবনমদে উচ্বত্ত রাজকুমার হ্ুম্দের কুক্ষণে এ ফলটা অপ্রোদীতী দেবীর 

হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীঘয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়। ব্রিদিবা ভিমুখে 

গমন করিলেন । 

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃত্ম্বরে কহিলেন, হে ছ্মাবেশি ! 

তুমি মেষপালক নও । তুমি ভন্মলুপ্ত বহি । ট্রয় মহানগরের মহারাজ 

প্রিয়াম ভোমার পিতা । অতএব তুমি তৎসন্গিধানে গিয়া রাজপুত্রের 

উপযুক্ত পরিচর্ধ্যা যাচঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত 

যাহা কর্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়। দিব। 

রাজকুমার স্বদ্দর দেবীর আদেশাহুসারে রাজপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় 

পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্য ও 

বীরাকৃতিতে পুরর্বকথা বিস্বত হইলেন। কালনির্বাপিত ন্সেহান্ি 

পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুক্রকে রাজসংসারে 

প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন । 

কিয়দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কন্দর 

বছুমংখ্যক সাগরষান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপুরিত করিয়া লাকীডীমন্ 

নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথাকার রাজা মানিল্যুস্ অতিসম্মান 

ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছু 

দিনের পর কোন বিশেষ কাধ্যান্নুরোধে তাহাকে দেশাস্তরে যাইতে হইল । 

রামী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রছিলেন। 

দেবী অপ্রোদীতীয় মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি 

্বদ্দরের- প্রতি নিতান্ত অসুরাগিণী হইয়া পতিব্রতা-ধর্্ে জলাঞ্জলি দিয়া 

্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্ববক ভাহার অমুগামিনী হইলেন এবং তাহার পিত! 

রাজচুড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন । 

রাজা মানিল্যুস শুষ্য গৃহে পুনরাধর্ূন করিয়া সত্রীবিরহে একাস্ত অধীর ও 

ক্ষিগুপ্রায় হইয়! উঠিলেন। | 



| হেক্টর-বধ .. & 

এই ছূর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে, ভদেশীয় 
রাজাসমুহ পুরব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণপুর্র্বক সসৈগ্ে মানিল্যুসের সাহায্যার্থে 
উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্গস্ দেশের অধীস্বর 
আগেমেম্ননূকে সেল্াধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর 
আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্ররিয়াম স্বীয় 
পঞ্চাশৎ পুজরকে যুদ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর (যাহাকে 
য়ন্বরাপ লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের 
এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈম্কাদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ 
বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল । 

যেমন গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই ব্রিপথা নদীত্রয় পবিভ্রতীর্ঘ 
ত্রিবেণীতে একক্রীভূতা হইয়া একআোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন 
করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটি পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল 

হইতে একত্রীভৃত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের বাল্ীকি কবিগুরু হোমেরের 
ঈলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীততরঙ্গময় সিন্ধু পানে চলিতে লাগিল। 

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাত কাব্যে দশম বংসরের বৃত্বাতস্ত বণিত 

আছে। গ্রীকের! ট্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তত্রস্থ পুজিত 

লুর্যযদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের এক পরমহুম্দরী কুমারী কন্যাকে 

আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত দ্রব্জাত বিভাগের সময় 

সেই অসামান্য রূপবতী যুবতী সৈম্ভাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেমূননের 
অংশে পড়িলে, তিনি তাছাকে পরম প্রযত্বে ও সমাদরে ব্বশিবিরে 
রাখিতেছেন ; এমন সময়ে-_ ছ] 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদণড, মুকুট ও ন্বকন্তার 

মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত হস্তে করিয়া গ্রীকৃসৈম্যর শিবির 

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সৈম্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ ও 

তাহার ভ্রাতা মানিলুযুস্ এবং অগ্যান্ত নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে 

লাগিলেন; হে বীরপুরুষগণ! ক্রিদিবনিবাসী অমরকুল তোমাদিগকে 

এই আশীর্বাদ করুন, যে তোমরা অভিত্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগয় 



পরাভূত করিয়া নিধিবদ্বে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি 
আপন ছুহিতার মোচনার্ধে বছুমুল্য দ্রব্জাত সঙ্গে আনিয়াছি অতএব 
এতদ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভান্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত 
নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর। 

গ্রীকৃসৈম্েরা পুরোহিতের এবছ্িধ বচনাবলী আকর্ণনপুরর্বক উচ্চৈঃ্যরে 
একবাক্যে কহিয়। উঠিল, যে এ অবশ্যকর্তব্য কর্মে আমরা কখনই পরাঘুখ 

হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপুর্বক এই মুহুর্তেই 
ম্যাটার নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্ত তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা 
আগেমেম্ননের মনোনীত হইল না। ঘিনি মহাক্রোধভরে, ও পরুষ 

বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবির- 
স্দিধানে তোমাকে আর কখন দেখিতে না| পাই। তাহা! হইলে তোমার 
অভী্ দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম 
হইবেন না। আমি তোমার কন্যাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব ন। 
সে আমার রাজধানী আর্গস্ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন 
আমার সেব। করিবে । অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাজ্ষা কর, 
তধে অতিত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। 

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তব্দণ্ডে তাহার 
আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও ম্লানবদনে চিরকোলাহল- 
ময় সাগরতীর দিয়া ত্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রবারিধারায় 

আর্বসন হইয়া স্বীয় অভীষ্দেবকে সন্থোধিয়। কহিলেন, হে রজতধনুর্ঘর ! 
যদি তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক ভবে শরজাল 
বর্ষণে ছুষ্ট গ্রীকদলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাত্্ময 
করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্তরতিবাক্য 
দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রবিদের মহাক্রুদ্ধ হইয়। স্বর্গ হইতে 
ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লম্বমান তৃণীরে শরজাল ভয়ানক 
শব্দে বাজিতে লাগিল; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া 
উঠিল। গ্রীক শিবিরের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর 
নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধহুষ্টস্কারের ভয়াবহ স্বনে.শিবিরস্থ লোক সকলের 
স্বৎকম্প উপস্থিত হইল । প্রথম শরে অশ্বস্তর ও ক্ষিগ্রগামী গ্রামসিংহ 
সকল বিনষ্ট হইল ; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈম্যদল ছিন্ন ভিন ও হুড 



হেকৃটর-বধ 
আহত হওয়াতে মুহমুহঃ চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহানি প্রজ্মলিত হইতে 
লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীকসৈম্ঠেরা নয় দিবস পর্য্স্ত লণ্ডভগ 
ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্ নেতৃবর্গকে 
সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন, এবং রাজেন্দ্র আগেমেম্ননূকে সম্বোধন 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমার ক্র বিবেচনায় আমাদিগের 
উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে 
আমরা ছুত্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই সফল 
হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদবয় দ্বারাই গ্রীকেরা 
পরাজিত হইল। তবেযগ্পি এ স্থলে কোন দেবরহস্তজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা 
কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে 
বিভাবস্ আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রুর হইয়াছেন, আর কি 

আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও কুরতা দুরীভূত হইতে পারে । 
বীরবরের এই' কথা শুনিয়া থেষ্টরের পুক্র মুনীশশ্রে্ঠ কালকষ, যিনি 

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, _ব্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকির্গাস | 
হে দেবপ্রিয়রথি ! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের 
প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহ! আমি ম্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা 
করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। কিন্ত তুমি আগ্রে 

আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যগ্ভপি আমার কথায় রাজ-হাদয়ে 

কোন বিরক্তভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে 
রক্ষা করিবে । 

কালকষের এই কথ শুনিয়া মহাবাছ আকিলীস্ উত্তরিলেন, হে 

কালকষ.! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেন্্প্রিয় 
অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথপুর্বক কহিতেছি, যে এ সভায় 

এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব। 

অধিক কি বলিব, সৈন্যাধ্যক্ষপদপ্রতিঠিত রাজা আগেমেম্ননেরও এত দুর 

সাহস হইযে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহ! বিদিত আছ, 

মুক্তকণ্ঠে ও অভয়াস্তঃকরণে তাহা প্রচার কর। 
এই কথায় কালকষ. উত্তর দিলেন, হে বীরবর ! ভাম্বর রবিদেব যে 

কি নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এত 'দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার 

নিগুঢ় কারণ বলি, শ্রবণ করুন। যখন তোমরা ত্রুষা নগর লুটিয়াছিলে, 

৩ 
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তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটা কন্যা অপহরণ করা 
হইয়াছিল; অপহাত দ্রব্জাতের বণ্টনকালে সেই কম্যাটী রাজচক্রবত্তার 
অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পৃজক স্বদেবের রাজদণ্ড, 
মুকুট, ও বহুবিধ মহার্হ বন্তসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, 
তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরধ্যুহ বিভাবনর 
রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন 
এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা 
ছুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্ত এই ছুই আশার কোন আশাই 
ফলবতী হইল না। তত্লিমিত্ত তাহার অচ্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্ট- 
চিত্ত হইয়া এ সৈম্দলকে এইরাপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই 
পরমরাপবত্তী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলন্কুত করিয়া এবং দেবপুজার্থে 
বহুবিধ পুজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, 
আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে 
রিপুকুলের অস্ত্রাগ্সি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই 
দেবক্রোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই । হে বীরবর! ভগবান্ 
অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি ত্বরায় জনশূন্য হইবে । এবং 
এ দ্রুতগামী সাগরযানসমূহও, এ সৈম্যদল যে কি কুক্ষণে স্বদেশ হইতে 

_ যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসম্িধানে সাগরজলে 
বহুকাল ভানিতে থাকিবেক। 

কালকষের এবস্বিধ বচনবিদ্যাস শ্রবপে রাজা আগেমেম্নন্ ক্রোধে 
আরক্তনয়ন হইয়া অতি কর্কশ বচনে কহিলেন, রে ছু প্রতারক ! তোর 
কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কছিতে জানে না; আমার 

অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় গ্রীতিকর । এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য 

হয়, তবে আমি এ কুমারীটাকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ 
সৈম্ঘদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন 

গ্রহণ করিয়া তাহার কন্ঠাকে মুক্ত করি নাই, মে কথা অলীক নছে। এ 
কুমারীটা অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধশ্মিণী রাণী রুতিম়িত্তরা অপেক্ষাও 

আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, টপ, বিদ্কা, বুদ্ধি, কোন 
অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্ট! নহে; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈগ্যদলের 
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হিতার্ে পরিত্যাগ করিতে কুষ্টিত হইব না। কেননা, আমি লোকপাল, 

পালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না কর] উচিত? কিন্তু, হে 

বীরবৃন্দ ! যদি আমাকে এ কন্যারত্তে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমর। 

আমাকে অপর একটা পারিতোষিক দিতে সযত্ব ও সচেষ্ট হও। কেন 

না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোধিকচ্যুত হই, ইহা কোন 

মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। 

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেঘ্বাস আকিলীস্ সাতিশয় 

রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেম্নন্! তোম। অপেক্ষা লোভী জন, 

বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই ! এক্ষণে এ সৈম্যদল কোথা হইতে 

তোমাকে অন্য কোন পারিতোষিক দিবে ? লুটিত দ্রব্য সকল বিভক্ত 

হইয়। গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে 

তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কন্যাটীকে 

বিমুক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় 

তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে । 

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, 

তুমি কি জ্রান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহ। পারিতোষিকরূপে 

প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তন্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? 

আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর- 

পুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সন্মুখে এরূপ আম্পদ্ধা 

করিতেছ। আমর] ষে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বন্ধু ক্লেশ সহ 

করিয়া অতি দুরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিশ্বত হঈলে নাকি? 

হে নির্পজ্ঞজ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে 

অন্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কর্ম! ইচ্ছা হয় যে এ স্থলে তোমাকে 

একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে ব্বদেশে চলিয়া যাই। 

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্ কহিলেন, তোমার যদি এরাপ 

ইচ্ছা হইয়। থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। 

আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্যেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি 

না। এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুরুষ আছেন, যাহার আমার 

অধীনে অন্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি 

আমার চক্ষের বালিত্বরাপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্ব। নাই। তুমি যাও। 
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রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এই সুকুমারী কুমারীটীকে প্রেরণ করিবার 
আগ্রে তুমি ষে ত্রীষীস! নায়ী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে ম্ববলে 

গ্রহণ করিব। দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার। 
রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান 

হইয়। তাহার বধার্ধে উরদেশলম্থিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ 
করিতেছেন, এমত সময়ে স্বরলোকে স্ুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী 
আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! এ দেখো, আ্রীক্- 

সৈম্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল! দেবযোনি আকিলীস্ রাজা 

আগেমেম্ননের প্রতি ক্রুদ্ধ হুইয়া তাহার, প্রাণদণ্ডে উদ্যত হইতেছেন। 

অতএব, সথি! তুমি শিবিরে অতি ত্বরায় আবির্ভৃতা হইয়া এ কাল 

কলহাগ্নি নির্বাণ কর। 

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনীগতিতে সভাতলে উপস্থিত হুইয়! 

বীরবর আকিলীসের পশ্চান্ডাগে ঠ্াড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ 

আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্ধ্বর ! তুই একি করিতেছিস্্? এই কথ 

শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া 

কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রৃহিতে ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? 

রাজা আগেমেম্নন্ যে আমার কত দূর পর্ধ্যস্ত অবমাননা করিতে পারেন, 

: এবং আমিই বা কতদূর পর্যন্ত তাহার প্রগল্ভত! সহ করিতে পারি, 
তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ ? 

আয়তলোচন! দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে 

সৈম্ঠাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্না ও তিরক্কার কর, তাহাতে আমার 

রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্ত কোনমতেই উহার শরীরে অন্ত্রাঘাত 

করিও না। দেবী এই কয়েকটী কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুহরে 

অতি মৃছুত্বরে কহিয়া অন্তহিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে 

পাইল না। 

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা 

আগেমেম্ননূকে বছবিধ তিরক্ষার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত 

হইলেন। এই বিষম বিপদূ উপস্থিত দেখিয়া, বেস্তয় নামক একজন বৃছ। 

জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোথানপুর্র্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া সুমৃতুভাষে 

কছিতে লাগিলেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! অস্ত গ্রীক্দলের 
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নন টি এ ও তাহার পুক্রগণের যে কত ঘ্বুর আনন্দলাত 

রে? কেন না, এই আ্রীকদলের মধ্যে, ষে 
ছুই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই ছূর্াগ্যক্রমে 
অন্ধ কলহরত হুইলেন। আমি সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্োর্ঠ, এবং তোমাদের 

পুর্ব ছুই পুরুষের মধ্যে যে সকল মহোদয়ের! বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় 
দেবোপম ছিলেন, তাহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমর! বলী 

বট, কিস্ত সে সকল প্রাচীন যোধদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। 

সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা 

অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য 

মনোভিনিবেশপুর্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেম্নন্, রাজকুলশ্রেষ্ঠ। 
এই হেতু এই সকল মহোদয়ের তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত 

করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদলের মধ্যে যিনি 

বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনাস্তর কর। তুমি, আকিলীস্, 

দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে 

স্থষ্টি করিয়াছেন । তোমারও উচিত নয়, যে তুমি এ সৈম্যাধ্যক্ষের সহিত 

বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের ছুই জনের পরস্পর মনাস্তর ঘটিলে এ 

গ্রীকদলের যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। 

অতএব হে বীরপুরুষদ্বয়! তোমর৷ স্ব স্ব রোষানল নির্বাণ করিয়৷ পরস্পর 

প্রিয় সম্ভাষণ কর । 

বৃদ্ধের এবন্িধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্ননূ উত্তর 

করিলেন, হে তাত! এই ছুরাত্বার অহঙ্কারে আমি নিক্তই অস্তষ্ট | 

ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপরি কর্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দাস্তিকতা 

আমি কি প্রকারে সহা করিতে পারি! আকিলীস্ কহিলেন, তোমার 

এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যগ্কপি আমি তোমার অধীনে কর্ম করি, তাহা 

হইলে আমার নিতাস্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ 

সৈম্কদপ হইতে আমার নিজ সেম্যদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না; কিন্ত 

আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব ন1। বীরবরের এই কথাস্তে 

সভাভঙ্গ হইল । 
তদনভ্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ ব্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন । সৈন্যাধ্যক্ষ 

রাজা আগেমেম্নন্ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কম্যাটীকে নানাবিধ 
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পৃূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং 

সৃবিজ্ঞ আদিম্যুস্কে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রুষানগরা ভিমুখে 
প্রেরণ করিলেন। পরে সৈম্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ 

অবগাহনপুর্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অশম্ সাগরতীরে 

মহাসমারোহে দিবাকরের পুজা সমাধা হইল। ধুপ, দীপ, প্রত্ৃতি নানা 

স্বরভিদ্রব্যের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাশমার্গে উঠিল । 
পরে রাজা ছুই জন রাজদৃতকে আহ্বান করিয়৷ কহিলেন, হে দৃতদ্ধয় ! 

ভোমর] উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ব্রীধীস। নায়ী সুন্দরী 

কুমারীটাকে আনয়ন কর। যদ্তপি বীরপ্রবর আকিলীস্ সে রূপসীকে 
স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমর! 

তাহাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈগ্ভে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া 

দ্ববলে সেই কৃশোদরীকে লইব; আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর 

নান প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক ।' 

দৃতদ্বয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হুইয়৷ অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ্য 

সি্কুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল । 
বীরবর দুতদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপুর্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশে 
আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃম্বরে কহিতে লাগিলেন, হে 

 দেবমানবকুলের সন্দেশবহ !' তোমাদের কুশল ও ম্বাগত তো? তোমরা 

কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষনবদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের 

দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিস্তাকি? ইহাতে আমি কখনই 

তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসন্তষ্ট হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত 

আমার বিবাদ, তোমর] তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের 

বিশেষ আবশ্যকত। বুঝিতে পারিবেন। 

তদন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্রক্ুস্কে কহিলেন, সথে, তুমি 
এই দুতদ্বয়ের হস্তে সুদ্দরীকে সমর্পণ কর); পাত্রক্ূসূ কম্যাটাকে দৃতদ্য়ের 
হস্তে সম্প্রদান করিলে, চারুশীল। স্বপ্রিয়বরের, শিবির পরিত্যাগ করিতে 

প্রচুর অরুচি প্রকাশপুর্বক বিষণনবদনে মৃহ্পদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। 
এতদ্র্শনে মহাধনুর্ধর ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দৃতদ্বয়কে পুনরাহ্বান 
করতঃ যেন জীমুতমন্দ্রে কহিলেন; “তোমরা, হে দৃতদ্বয়! রাজা 

আগেমেম্ননূকে কছিও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা 



ছেক্টর-বধ | ৩ 

করিতেছি, যে আগি শক্রদলের বিপরীতে এবং গ্রীকৃ্সৈম্যের হিতার্থে আর 
কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্তী রোষাদ্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে 
গ্রীকৃ্দলের ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা আছে, এখন ভাহা দেখিতে পাইতেছেন না; 
কিন্ত কালে পাইবেন ।” দুতঘ্বয় বরাঙ্গণাকে সঙ্গে লইয়া! চলিয়া গেলে, ' 

বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একাস্ত মগ্ন হইয়। 
বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে 

সন্োধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ 
করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে ? 
আমি জানি ষে কুলিশ-নিক্ষেগী জ্যুস্ আমাকে অল্লাযুঃ করিয়াছেন বটে) 

কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অল্পরকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত 

অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্ধমাত্রও সন্দেহ ছিল ন1। 

কিন্ত দেখ, এক্ষণে রাজা আগেমেম্নন্ আমার কি হুরবস্থা না করিল ! 

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসম্মিধানে থিটাসৃদেবী বসিয়াছিলেন, 

সে স্থলে পুত্রের এবখ্িধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, 

দেবী আন্তেব্যন্তে কুজঝটিকার হ্যায় জলতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং 

বিলাগী পুত্রের গাত্র করপদ্মে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস | তুই 

কিনিমিত্ব এত বিলাপ করিতেছিস্? তোর মনের ছুঃখ ব্যক্ত করিয়া 

আমাকে তোর সমছুঃখিনী কর। তাহা ৪ তোর ছুঃখভারের অনেক 

লাঘব হইবে । 

বীর-চড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘশিশ্বাস 

পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেম্ননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্থাস্ত 

আগ্ভোপাস্ত তাহার চরণে নিবেদন করিলেন । দেবী পুল্রবরের বাক্যাবসানে 

অতি ক্ষুরূচিত্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলগ্নে 

গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধাতা 

তোকে অল্লায় করিয়া স্থ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এ কি বিড়ম্বনা ! 

তিনি যে তোকে সে অল্পকাল নুখসভ্তোগে ও সম্মানে অতিপাতিত করিতে 

দিবেন তাহা! তে! কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর 

প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ! হায়! কিকরি, এ বিষয়ে আর কাছার 

প্রতি দোষারোপ করিব ! এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশ- 

নিক্ষেগী জ্যুস্ পৃজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতোপী-দেশে দ্বাদশ দিনের 
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নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেম। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল 
কথা তাহার চরণে নিবেদন করিব ; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন, 
প্রতিবিধান করেন। তুই রাজ! আগেমেম্ননের সহিত কোনমতেই শ্রীতি 

করিস্ না; রর হাদয়কুণ্ডে রোষাগ্নি নিয়ত প্রজলিত রাখিস্! এই কথা 

কহিয়! দেবী সবস্থানে প্রশ্থানার্ঘে জলে নিমগ্লা হইলেন। 

ও দিকে সুবিজ্ঞ আদিম্যুস্ পুরোধা-ছুহিতাকে এবং বিবিধ পুজোপযোগী 

উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্রুষানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং 

রবিদেবের পুরোহিতকে অভিবাদনপুর্বক কহিলেন; হে গুরো! গ্রীক্- 
সৈগ্াধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্নন্ আপনার অতীব নুশীলা কুমারীকে 
আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আপনার অচ্চিত দেবের 

অর্চনার্থে বিবিধ দ্রব্জাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল ভ্রব্য 
সামগ্রী গ্রহণ করিয়। গ্রহপতির পুজা করুন, পুজা সমাপনান্তে এই বর 

প্রার্থনা করিবেন, যে আলোকবধাঁ যেন গ্রীকৃদলের প্রতি আর কোন 

বামাচরণ ন। করেন। 

পুরোহিত এবঘ্িধ বিনয়াবসানে মহাসমারোহে যথাবিধি দেবপৃজা 

সমাধা করিলেন । . এবং গ্রীকৃযোধের! দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানদ্দে 

সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া স্থমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাক্করের স্ততিসঙ্গীত 

সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্ততিসঙগীতে প্রসন্ন হইয়া 

পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশ! উপস্থিত হইল । গ্রীকৃষোধেরা সাগরতীরে 

শয়ন করিলেন। রাৰ্রি প্রভাত হইলে সকলে গাত্রোখানপুর্র্বক পুনরায় 

সাগরযানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি 

বীরকুলর্ষভ আকিলীস্ কৃশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্চপ্রায় হইয়া 

এবং রাজ। আগেমেম্ননের দৌরাত্্যে রোষপরবশ হুইয়া কি রাজসভায়, 

কি রণক্ষেত্রে, কুত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্ত গ্রীকৃসৈস্ভেরা 

মহামারীরূপ রাহুগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। 

দ্বাদশ দ্রিবব অতীত হইল । কুলিশাস্ত্রধারী জ্যুস্ দেবদলের সহিত 

অমরাব্তী নগরীতে প্রত্যাগত হুইলেন। জলধিযোনি বিধুবদনা থিটীস্ 

বর্গারোহণ করিয়৷ দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুস্নামক 

ধরাধরের তুঙ্গতম শৃরঙ্গোপরি নিভৃতে উপবিষ্ট আছেন। দেবী মহাদেবের 

পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মৃছ্ত্যরে ও অঞ্জপূর্ণ লোচনে কহিলেন 
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হে পিতঃ! যগ্ভপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্মেছ থাকে, ভবে 
আপনি এই করুন; যে জগভীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুক্র আকিলীসের 

হাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপুরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীকৃসৈম্যাধ্যক্ষ রাজ 

আগেমেম্ননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়। 

দেবীর এই যাল্ক। শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞ্চিৎকাল তৃষীস্তাবে রহিলেন। 

দেবী দেবেন্দ্র এবসভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাহার জাহুদ্বয়ে হস্ত প্রদান 
করিয়া সকরুণে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা 

পুক্রের প্রতি বাম হইলেন ! নতুবা কি নিমিত্ত আমার ,বাক্যের প্রত্যুত্তর 

দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর 

করিলেন, বসে! তুমি আমার উপরে এ একটা মহাভার অর্পণ করিতেছ, 

কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে 

বিরভ্ত করিতে 'হয়, এমনিই সে এই বঙলগিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে, 

যে আমি কেবল সদা সর্বদা টয়গরীয় সৈশ্যদলের প্রতি অন্ুকৃলতা প্রকাশ 

করিয়! থাকি । সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়। দেখি, আর 

তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যগ্ঠপি আমি শিরোধুনন করি, তবে নিষ্টয় 

জানিও, যে তোমার মনস্কামনা স্থলিদ্ধ হইবে । এই বাক্যে দেবী ব্যগ্রভাবে 

একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। সহসা দেবেস্তের 

শিরঃ পরিচালিত হইল। শূঙ্গধর অলিম্পুদ্ খরথরে লড়িয়া উঠিল। 

দেবী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, কেন 

না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালন! করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় ন। 

সাগরসম্ভৃতা থেটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতিম্্য় অলিল্পুস্ হইতে গভীর 

সাগরে লক্ষ প্রদান করিয়৷ অদৃশ্যা হইলেন। কিন্তু আয়তলোচনা হীরীর 

ৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মান৷ সাগরিকাকে শ্পষ্টরূপে দেখিতে 

পাইলেন। | 

তদনস্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সসপ্রমে 

উত্িয়া ফাড়াইলেন। দেবকুলেন্্র রাজনিংহাসন পরিগ্রহ করিলে 

দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভাষে কহিলেন? হে প্রতারক ! 

কোন্ দেবীর সহিত, কোন্ বিষয় লইয়া অন্ত তুমি নিভৃতে পরামর্শ 

করিতেছিলে 1 আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্বদাই 

এইরূপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই 

ঁ 
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স্পইরূপে ব্যত্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে 
উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব? 

আমার রহম্যমগুলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? শ্বেতভুজ হীরী 
কহিলেন, আমি জানি, সাগর-ছৃহিতা থেটাস্ অগ্ ভোমার নিকটে 
আনিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অনুরোধে শ্রীকূসেনাদলকে ছুঃখ 
দিতে মানস করিতেছ? তুমি কি রাজ! আগেমেম্ননের মানের হানি 
করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চাহ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ 
বাক্যে দেবেন্দ্রকে রোষান্বিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পুজ বিশ্বকর্মা 
এ কলহাগ্ি নির্ব্বাণার্থে এক ন্বর্ণপান্র অমৃতপূর্ণ করিয়।৷ আপন মাতাকে 
প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ ! আপনারা ছুই জনে বৃথা কলহ করিয়। 
কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সখসস্তোগ তঞ্জন করিতে চাছেন। পুক্রবরের 
এই বাক্যে আয়তলোচন। দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে দেবতারা 

সকলে একত্র হইয়। সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান 

করিয়। কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা 

গ্রহণপূর্র্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধূর্ধ্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের 

মনোরঞনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল। 

স্ুরলোকে ও নরলোকে সর্ধজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী 

_ দেবকুলপতির নেত্রদ্যয় এক মুহূর্তের নিমিত্বও নিমীলিত করিতে পারিলেন 

না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি ও রাজ 

আগেমেম্ননের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি 

জাগরিত রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নর্দেবীকে 

আহ্বান করিয়া! কহিলেন, হে কুহকিনি! তুমি দ্রুতগতিতে রাজ! 

আগেমেম্ননের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে দণ্ডায়মান 

হইয়। এই কহিও যে, হে আগেমেম্নন্! অলিম্পুস্নিবাপী অমরকুল 

দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈচ্যে 

প্রশস্তপথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্ের 
এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অভিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবির্ভূত! 

হইলেন। এবং আগেমেমূননের শিরোদেশে দীড়াইয়া। কহিলেন, হে বীরকুল- 

সম্ভব রাজন! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর 
এতানৃশ অগণ্য সৈম্যদলের ছিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তারং জনগণের 
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রক্ষা ভাঁর মমপিত আছে, সে ব্যক্তির কি একনপ নিশ্িন্তভাবে সমস্ত রা 

নিজায় যাপন কর! উচিত1 অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোখান কর এবং দেবহুলের অনকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর, 
স্বপ্রদেবী এই কথা কহিয়া অন্তহিতা হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় 
মুগ্ধ হইয়া গাত্রোথান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, 
এবং জ্যোতির্ময় অসিযুষ্টি সারসনে বন্ধনপুরর্বক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদও 
হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। 

উষাদেবী তুঙ্গশূ্গ অলিম্পুস্ পর্র্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুললপতি 
এবং অগ্ভান্য দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা 
আগেমেম্নন্ উচ্চরব বার্তাবগণকে সভামণ্ডপে নেতৃবৃন্দের আহ্বানার্থে 
অন্থমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেম্নন্ সভাস্থ বীরদলকে 
সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! গত স্বধাময়ী নিশাকালে 
্বপ্নদেবী মান্াবর নেম্তরের প্রতিমুন্তি ধারণ করিয়া আমার শিরোগেশে 
দণ্ডায়মান! হইয়া কহিলেন, “হে আগেমেম্নন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? 
হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর' এতাদৃশ অগণ্য সৈ্াদলের হিতাহিত 
বিবেচনার এবং তত্তাবং জনগণের রক্ষার ভার সমপিত আছে, সে ব্যক্তির 
কি এরাপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব 
তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোথান কর, এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে 
সমরশায়ী করিয়৷ জয় লাভ কর।” স্বপ্নেবী এই কথা বলিয়৷ অস্তহিত। 
হইলেন। 

তদনস্তর আমারও মির্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা 
কর্তব্য, তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, “চল, আমর! স্বদেশে 

ফিরিয়া যাই” এই প্রতারণা-বাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া 
যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা 

এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা 
পাও, এইরাপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব 

বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক। 
রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেত্র গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, 

ছে গ্রীকৃদেশীয় সৈম্ভদলের নেতৃবৃন্দ! যগ্পি এরূপ কথা আমি আর 

কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিভাম, যে সে ভীরুচিত্ব জন 



১৮ মধুলৃদন-্রস্থাবলী 

প্রবঞ্চন! ত্বারা আমাদিগকে লজ্জায় জলাঞলি দিয়া এ দেশ হইতে ব্বদেশে 

ফিরিয়। যাইতে প্ররোচন। করিতেছে । কিন্ত যখন রাজা আগেমেম্নন্ 
ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও 

অবিশ্বাম কর! উচিত হয় না। অত্তএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে 
থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকৃল দুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে 
আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিস্তাকর। সভা ভঙ্গ 
হইলে রাজদগুধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
যেমন গিরি-গহবরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত 

হইয়া কতকগুলি বাস্ত কুম্মসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি 
দলবন্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ 
গ্রীকৃ্সৈম্থদল আপন আপন'শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। 
বছ-রসনাশালী জনরব বছবিধ বার্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল । 

 সৈম্যদলে মহাকোলাহল হইয়া উঠিল। ৰ 
 তদনভ্তুর রাজসন্দেশবহ উর্দাবাছ হইয়া, তোমরা সকলে নীরব হও, 

তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, 
অমনি বসিয়া গড়িল। সেই মহা-কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন 
শাস্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন দক্ষিণ হস্তে 

রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃদ্দ! দেবকুল- 

ইন্দ্র যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে এ দুর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে 
তিনি যে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ। যে কুহকিনী আশার কুহক 
যেন কোন দৈব ওষধস্বরূপ আমাদিগকে এই ছুরস্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত 

না, এবং আমাদের দেহ রক্তশৃহ্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, 

আমাদের বাহু বলশুন্য হইলে পুনরায় তাহাতে বলাধান করিত, এক্ষণে সে 
আশায় আমাদিগকে হতাশ হইতে হইল । এছুদ্র্য রিপুদল যে আমাদের 
বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত আর কোনই আশা বা 

সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেজ্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। কি লজ্জার বিষয় | আমার বিবেচনায়, আমাদের এ ছঃখের 
কাহিনী শুনিলে, বর্তমানের কথ! দূরে থাকুক ;,বোধ হয়, ভবিষ্যাতের 
বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। কি আঁক্ষেপের বিষয়! আমরা 
এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্য সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে 
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পারিলাম না? নয় বংসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের এই ফললাভ 

হইল? দেখ, আমাদের তরীবৃন্দের ফলক নকল ক্ষত হইতেছে, বধু 
সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদিগের চিরানন্দ গৃছে পতি- 

বিরহ-কাতরা কলত্রবৃন্দ? ও পিতৃ-বিরহ-কাতর টিশুসস্তীন সকল 

আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে । এ সকল 

যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্তুকি করি, বিধাতার নির্ব্বদ্ধ কে খণ্ডন করিতে 

পারে? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে, যখন ট্রয় নগর অধিকার করা 

আমাদের ক্ষমতাতীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকার আর 

কোনই প্রয়োজন নাই। 

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহার। 

রাজমন্ত্রণার নিগুঢ় তত্ব না জানিত, তাহাদের মনঃ যেমন শশ্যাপূর্ণ ক্ষেত্রে 

প্রবল বায়ু বহিলে, শম্যশিরঃ তদ্বহনাভিমুখে পরিণত হয়, সেইরূপ 

রাজপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সেগ্যাদল আনম্ধ্বনি করতঃ এ উগ্বাকে 

আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঁঙা হইতে সমুদ্রজলে 

নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ' ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোঙাহলময় 

ধ্বনি অমরাবতীভে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাণী কৃশোদরী হীরী নীল- 

কমলাক্ষী আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন' হে নথি, আীকৃসৈচ্যদল 

কি এই সকলঙ্ক অবস্থায় ব্বদেশে প্রস্থ করিতে উদ্যত হইল? তাহার 

কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী স্ুন্দরীকে ট্রয় নগরে 

রাখিয়া চলিল? এই জগ্যেই কি এত বীরবৃদ্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ 

পরিত্যাগ করিল? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্মাধারী 

যোধদলের মধ্যে আবিূতি হইয়া সুমধুর ও গ্ররোচক বচগে তাহাদিগকে 

সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর। 

দেবীর বচনাহুসারে আথেনী অলিম্পুস্, নামক দেবগিরি হইতে 

শ্রীকৃসৈম্তের শিবিরমধ্যে বিছ্যৎগতিতে আবিভ্ভূ্তা হইলেন) এবং দেখিলোন? 

যে নুকৌশলী অদিশ্যু্ কষুপ্চিত্তে ও মলিনবদনে স্থপোতসম্পিধানে দাড়াইয়া 

রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়। কহিলেন, বৎস! ও যোধদস 

কি লক্জায় জঙাঞুলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল 

গন্মগুলে হাস্তাস্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। মে যাহা 

হউক, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অত, তুমি অতি ত্বরার রঃ 
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: ত্বদেশ-গমনাকাতিক্ষণী অক্ষৌহিণীর মনঃআোতঃ পুনরায় রণলাগরা ভিমুখে 
বহাইতে সচেষ্ট হও । অদিম্যুস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ 
দেববাক্য'। এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়। দেবমুণ্তি সম্মুখে 
উপস্থিতা দেখিলেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়৷ রাজচক্রবর্ী আগেমেম্ননের 
রাজদণ্ড রাজাছুমতিরাপে চাহিয়। লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধ- 

বাক্যে সান্বনা করিতে লাগিলেন । 
লণ্ডভণ্ড এবং কোঙাহুলপূর্ণ সৈশ্যদলকে শাস্তশীল ও শ্রবণোৎস্বক 

দেখিয়৷ অদিহ্যস্ উচ্চৈঃম্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি 

পুরর্বকথ৷ সকল বিশ্বৃত হইয়! কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ ? 
স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভিমুখে যাত্রা করি, তখন 
দেবতারা কি হলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা 
জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহাসমারোছে দেবকুলপতির 
পূজ। করি, তৎকালে গীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণ। বিস্তৃত করিয়া 

বহি্গত হইল। এবং অনতিদুরে একটি উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত 
পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী 
পক্ষিণী আটটা অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়! তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতেছিল। কিন্ত সমাগত রিপুর উজ্জল নয়নানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া 

_ আত্মরক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুষ্পার্থ্বে আর্তনাদে উড়িতে লাগিল। 

অহি একে২ আটটা শাবককেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই হাদয়কন্তনী 

ঘটনা সন্দর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবন্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্তনাদে দেশ 
পুরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হুইয়৷ তাহাকেও ধরিয়। 
উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র মে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ 

হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ, ততকালে এই অন্তু 

প্রপঞ্চের ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃদ্দ! তোমরা যে 
ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা! প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহুগ্রাসে 

নিক্ষেপ করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকু্ল তাহা তোমাদিগকে এই: 

ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে হুরস্ত 

 রক্লান্তি সা করিতে হইবেক। এই কহিয় অদিম্যুসূ পুনরায় কহিতে 

লাগিলেন, হে বীরকুল ! তোমর! সে দেবভেদভেদকের কথ! কেন বিশ্বৃত 

হইতেছ? দেখ, নবম বংসর অতীত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে। 
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এই বর্তমান বর্ষে ে আমর! কৃতকার্য্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ 
নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক শম্তপূর্ণ ক্ষেত্রে 

অগ্রিপ্রদান করিতে চাহ। এ কি মুঢ়ুতার কর্ম? | 

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে 

শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল । এবং তাহার! মুক্তকণ্ঠে 

বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিস্থ্যসের 
এই বাক্যে প্রাচীন নেম্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্ 

নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে নুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন ।- যোধসকল স্ব ন্ব শিবিরে 

প্রবেশপুর্বক ভাবী কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব ব্য 

ইষ্টদেবের অর্চনা করিলেন । | 

সৈম্যদল রণসঙ্জ।য় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে 

দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবন্থর বিভায় চতুদ্দিকু আলোকময় হয়, 

সেইরাপ বীরদলের বর্ম-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ময় হইল। যেরূপ 

কালে মারসমাল] বদ্ধমালা হইয়া! পবনপথ দিয়া ভীষণ ম্বনে কোন 

তড়াগাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ শুরদল শুরনিনাদে রিপুসৈ্যা ভিমুখে 

যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপরিকর হইয়া আন্ত 

শল্র গ্রহণপুর্র্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন । যেমন যুখপতি 

যুখমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তী রাজা আগেমেম্নন্ও 

সৈম্ঘদলমধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদতভরে বস্থুমতী যেন কাপিয়। 

উঠিলেন। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়। 

তান্বরকিরীটা রিপুকুল-মর্দিন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত 

করিয়। ছ্ছস্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধূলি-রাশি 

কুজঝটিকারপে আকাশমার্গে উখিত হইয়া রণস্থল ৫ অদ্ধকারময় 

করিল। ছুই দল পরম্পর সম্মুখবত্তীঁ হইয়া রণোদৃযোগ করিতেছ, এমত 

সময়ে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্বন্দর, হস্তে বক্র ধই*। পৃষ্ঠে তৃণ, উরুদেশে 

লম্বমান অসি, দকঙ্গিণ হস্তে দীর্ঘ কুত্ত আন্ফালন করত; অগ্রসর হইয়া 
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বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেন্দজ্রকে ঘন্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন 

ক্ষুধাতুর সিংহ দীর্ঘশৃ্গী কুরজী কিছ্বা অন্য কোন বনচর অজাদি পশ্ড 

সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাম সহকারে বেগে তদভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ 
রণবিশারদ বীরকুলতিলক মানিল্যুস চিরঘ্বণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে 
ভূতলে লশ্ফ প্রদান করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবগ্রসাদে 

সেই চির-ঈপ্সিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ 
অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধাঁন করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন 

পথিক সহস। পথপ্রান্তে গুল্পমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়। ত্রাসে পুরোগমনে 
বিরত হয়, সেইরূপ সুম্দর বীর ক্ষম্দর মানিল্যুসকে দেখিয়া ভয়ে 
কম্পিতকলেবর হইয়া দ্বসৈম্যমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । 

ভ্রাতার এতাদৃশী ভীরুত্তা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেঘাস হেকুটর 

ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়! এইরূপে তাহাকে ভর্খসন! করিতে লাগিলেন, 

রে পামর ! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের 

মনোমোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধিকৃ! তুই যদি তৃমিষ্ঠ হইবা মাত্র 
কালগ্রাসে পতিত হইতিস, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ 
জগঘিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলঙ্ক হইতে পারিত না। তোর যুদ্ি 
দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ! 

কিন্ত তোর ও হাদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই) তোরে ধিক! তুই 

স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীরু। তোর কি গুণেযে সেই কৃশোদরী 

রমণী বীরকুলেঞ্সিতা বীরপত্বীর মন ভূলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর 

সেই সতত-বাদিত শ্ুুমধূর বীণা, যদ্দারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে 

প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি ত্বরায়ই নীরব হইবে। আর তোর 

এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুস্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন 

অবয়ব অচিরে ধুলায় ধুমরিত হইবে । এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের 

হাদয় দয়ার না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণডেই প্রস্তর- 

নিক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের 

অহিতকারী ব্যক্তি কি আর ছুটি আছে। 
সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে দ্লেবাকৃতি সুদ্দর বীর দর 

অতি মৃদ্ভাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন-__হে ভ্রাতঃ হেকৃটর! তোমার 

এ তিরস্কার গ্যাষ্য | তগ্লিমিত্তই আমি ইছা। সহ করিতেছি। বিধাছ। 
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তোমাকে বলীকুলের কুলগ্রদীপ করিয়াছেন বলিয়! তুমি যে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি 

নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার 
উচিত? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই 
ঘোষণ। করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোত্বমা হেলেনী সুন্দরীর নিমিত্ত 
মহেঘাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি । আমাদের 
ছুই জনের মধ্যে যে জন জয়া হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে 

জয়-পতাকা-ত্বরূপ লাভ করিবে । আর তোমরা উভয় দলে চিরসদ্ধি দ্বার! 

এ ছুরস্ত রণাগ্নি নির্ব্বাণপূর্ববক, যাহার। এদেশনিবাসী, তাহারা ট্রয় নগরে ও 

যাহার! দ্রেতগ-তুরগ-যোনি ও কুরজনয়না অঙ্গনাময় হেলাস্দেশ-নিবাসী, 

তাহার। সেই স্দেশে প্রত্যাবর্তন করিও । 

বীরর্ষভ হেকুটর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাহলাদে স্বকুত্তের মধ্যস্থল 

ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়! স্ববলদলকে রণকাধ্য হইতে 

নিবারিলেন। গ্রীকৃষোধেরা অরিন্দম হেকৃটরকে সহায়হীন সন্দর্শনে 

আস্তে ব্যন্তে শরাসনে শর যোজন করিতে লাগিল। কেহ বা পাষাণ ও 

লোষ্ট্র নিক্ষেপণার্থে উদ্ধত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রবতাঁ সৈগ্যাধ্যক্ষ 

রাজা আগেমেম্নন্ উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন, হে যোধদল! এক্ষণে তোমরা 

ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভান্বর-কিরীটা হেক্টর 

কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাতিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার 

এই কথ শুনিব৷ মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয় নিরঘ্ত হইল । হেকৃটর 

উচ্চভাষে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকাত সুন্দর বীর 

স্বন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নিম্মলকারী এ সংগ্রামের মুলকারণ, 

আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্ধ্য হইতে বিরত করিবার জন্য এই প্রস্তাব, 

করিতেছেন, যে ক্ষন্নপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ 

করুন, আর আমরা সকলে নিরন্তর হইয়। এই আহব-কৌতৃহল সন্দর্শন 

করি। ত্ন্বযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, মেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে 

পুরস্কাররূপে পাইবেন । 

ভাম্বর-কিরীটা শুরেন্দ্র হেক্টরের এইরূপ কথা শুনি? ্ম্প্রিয় 

বীরেন্দ্র মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! এ বাঁরবরের এ বীরপ্রস্তাব 

অপেক্ষা আর কি শান্তি ও সম্ভোষ-জনক প্রস্তাব হইতে পারে? আমার 

কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জগ্য প্রাণিসমূহ অকালে 

৫ 
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শমন-ভবনে গমন করে ) কিন্ত তোমরা, হে শুরবর্গ! দেবী বনুমতীর বলির 
নিমিত্ত একটা শুভ্র মেষশাবক, সূর্ধযদেবের নিমিত্ত একটা কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, 
এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটা মেষশাবক, এই তিনটা মেষশাবক 
আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্ধে 

দত প্রেরণ কর; কেন না, তাহার পুজ্রের৷ অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, 
এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়। থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের 
মনস্থিরতা অতীব ছূর্লভ। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, 
এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা! না করিয়া কোন কর্মেই হস্তার্পণ 

করেন না। 
বীরবরের এইরূপ কথ! শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল; রথী 

রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বমসিল। এবং 
অস্ত্রশস্ত্র কল রাশীকৃত করিয়। একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল । 

বীরবর হেক্টর ছুই জন দ্রুতগামী সুচতুর কর্ম্মদক্ষ দৃতকে ছুইটা 
মেষশাবক .আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাতিমুখে প্রেরণ 

করিলেন । রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্ ব্বদলস্থ এক জন দূতকে তৃতীয় 
মেষশাবক আনিবার.জঙ্য স্বশিবিরে পাঠাইলেন । 

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদৃতী ঈরীষা সৌদামিনীগতিতে ট্রয় নগরে 
আবির্ভ্তা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের ছুহিতৃ-কুলোত্বমা লব্ধিকার রূপ 
ধারণ করিয়। দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়! দেখিলেন, ষে 

রাপমা সথীদলের মধ্যে শিল্প-কর্মে নিযুক্তা আছেন। ছম্মবেশিনী 
পদ্মলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি ! চল, আমর! ছুজনে 

নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভুত ঘটনা! অবলোকন 

করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে; 
রণনিনাদ শাস্ত হইয়াছে; কেবল ক্ন্দপ্রিয় মানিল্যুন এবং দেবাকৃতি 
নুম্দর বীর স্বন্দর। এই ছুই বীর পরদ্পর ছুরস্ত কুস্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত ০ 

তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার । 

দেবীর এইরাপ কথ শুনিয়া কৃশোদরী হেলেনীর পূর্র্বকথা ্বৃতিৎে 
আরূঢ় হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত 
জনক জননীকে স্মরণ করিয় অশ্রজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে শোক সম্বরণপুর্বক এক শুভ্র ও হুমম অবগুষ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ 
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আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী লব্ধিকার অন্থগামিনী হইলেন। সুনেত্রা অস্রী 

ও বরানন! ক্লিমেনী এই ছুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে 
চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে 
বৃদ্ব-রাজ প্রিয়াম্ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্ধ্যাক্ষম বুদ্ধ মন্ত্রীদল্রে সহিত 
আসীন ছিলেন । 

সচিববৃদ্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর 
কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জল্দ তে বীর পুরুষেরা ভীষণ 
রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-ক্রোতে দেখা বস্মতীকে প্লাবিত করিবে, 
এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, 
আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা। পরমেশ্বরের 
নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর হইতে 

অতি ত্বরায় অন্যত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রীদল অতি মৃহ্ত্বরে বারম্বার এই 
কথা কহিতে লাগিলেন । 

রাজ! প্রিয়াম্ হেলেনী স্থন্দরীকে সম্বোধিয়া৷ সন্মেহ বচনে এই কথা 
কহিলেন, বসে ! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ 
বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার 
মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না। এ ছুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যপদোষে ঘটিয়াছে। 

ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকট আসিয়া 
গ্রীক্দলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে 

পরিতুষ্ট কর। 

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করতঃ রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবপ্তিনী হইয়৷ তাহাকে 

বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেকুটর-প্রেরিত 

দৃতের] তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাভুবলেন্ত, 

আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক ৷ কেন না, উভয় 

দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে ন। 

কেবল মহ্ঘাস মানিল্যুস ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুম্দর বীর স্ষন্দর 

. এই ছই জনে ঘণ্ঘ রণ হইবে। আর এ রণীঘয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে 

বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী শুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে 

তাহাদের এই বাঞ্ছ, যে আপনি এ নদ্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান 



২৬... মধুসান-্রসথাবলী 
করেন। আর শপথপুর্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ 
অঙগীকায় রক্ষা করিবেন। | 

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পুক্র-প্রেরিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত 
ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজপথ সুসজ্জিত করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা 
করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্ 
প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়। 
পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া 
উচ্চৈঃম্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্দ্র! হে অসীমশক্তিশালী 
বিশ্বপিতঃ! হে সর্ব্বদর্শী গ্রহেন্্র রবি! হে নদকুল ! হে মাতঃ বন্বন্ধরে ! 
ছে পাতালকৃত-বসতি নরক-শাসক দেবদল ! ধাহার৷ পাপাত্মাদিগকে 
যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমর] সকলে সাক্ষী হও, 
আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ ছন্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কুটাচরণ 
করিবে, তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের 

যথোচিত দণ্ড দিবে । 

রাজা এই কহিয়া অনিকোষ হইতে অপি নিফোষ করিয়া পুজা 
সমাপনাস্তে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে 
পূজা সমাণ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ রাজচক্রবর্তী আগেমেম্ননূকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ | আপনি এ রণস্থলে আর 
বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। -রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্বল 

জনের কোনই মনোরঙ্র. জন্মে না। এই কহিয়া রাজা ম্বযানে 
আরোহণপুরর্বক নগরাতিমুখে গমন করিলেন । 

মহাবীর তাম্বর-কিরীটা হেক্টর ও স্বিজ্ঞ' অদিস্যুস্ এই ছুই জন 

উভয় জনের রণ করণার্থে রতৃমিত্বরূপ এক স্থান নিদিষ্ট করিয়৷ দিলেন। 
মহাবাহ সুদ্দর বীর স্বদ্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন। তিনি 
প্রথমতঃ সুচার উরুত্রাণ রজত কুডুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে ছুর্ভে্চ 
উরন্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অসি ঝুলিল। পুষ্ঠদেশে 
প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত 

কিরীটোপরি অশ্কেশনিম্মিত চূড়া! ভয়ঙ্কররূপে, জড়িতে লাগল। দক্ষিণ 
হস্তে নিশিত কুস্ত ধুত্ত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিজ্যুসও এরূপে 
সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কৃত্ত নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে 
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গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্কন্দরের নামে উঠিল। পরে 

বীরসিংহদ্বয় পুর্ব্বনিদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হুইলেন। ভাবী ফল প্রত্যাশায় 
উভয় দলের রসনাসমুহ নিরুদ্ধ হইল বটে; কিন্তু তত্রাচ নয়ন সকল 

উল্মীলিত হইয়া রহিল। 

দেবাকৃতি সুন্দর বার স্বন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহস্কার শবে কৃত্ত 

নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উক্কাগতিতে চতুদ্দিক আলোকময় করিয়া বাযুপথে 
চলিল; কিন্ত মানিল্যুসের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। 

ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিন্তায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুষ্টিত হইয়া গেল। পরে 
্বম্নপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিলুযুস্ স্বকুত্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে 

এই ভাৰিয়৷ দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি ! 
আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্্মাচারী 

রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে, হে ধর্মামূল, ভবিষ্যতে 

আর কখন কোন অধন্মাচারী অতিথি কোন ধর্মপ্রিয় আতিথেয় জনের 

অন্ুপকার করিতে সাহম করিবে না। এইরাপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী 

দীর্ঘচ্ছায় স্বকুত্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্পুক্রের 

দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের 

উরক্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পার্থে অপস্থত হইয়! 

দাড়াইলেন। পরে মহেঘ্বাস মানিল্যুস সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খণ্ডাধাত 

করিলেন। নুম্বর বীর স্বন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। 

কিন্ত রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ড শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ 

পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ্ করিলেন, যে 

চিবুক-নিয়ে স্ুনিশ্মিত কিরীটবন্ধন-র্্ গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে 

লাগিল । 

এইরূপে জিষণু মানিল্যস ভুপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন? ইহা 
দেখিয়! দেবী অপ্রোদীতী ব্বগৌরববর্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতর! 

হইয়। সেই বন্ধন মোচন করিলেন। সুতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল 

শিরন্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে করীটটী দূরে 

নিক্ষেপ করিয়। কুস্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্ঘে ধাবমান হইলেন। 

দেবী আপ্রোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদূ উপন্থিত দেখিবামাত্র 

তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাছদর়ে ধারণপুর্ব্বক 
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শৃন্যমার্গে উঠিয়া সৌদামিনীগতিতে নগরমধ্যে স্বর্ণ-নিম্মিত হন্ছে্ কৃসবম- 
পরিমঙল-পুর্ণ শয়নাগারে শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন। 

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণচূড়ায় ্াড়াইয়া রণক্ষেত্রের 
দিকে নিরীক্ষণ করিয়। রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী সুনেত্রার 
ধাত্রীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বার। তাহার হস্ত স্পশিয়া কহিলেন, 
বসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর ক্বন্দর তোমার বিরহে অধীর 
হইয়া তোমার কুম্মময় বাসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। 
তাহাকে দেখিলে তোমার এরাপ বোধ হইবে না, যে তিনি রণস্থল হইতে 

প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ তুমি ভাবিবে, যে তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় 

গমনোম্বুখ হইয়। রহিয়াছেন। 

হেলেনী ত্ুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়৷ চকিতভাবে কথিকার দিকে 

দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে 
পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সমন্তরমে কহিলেন, দেবি, আপনি 

কি পুনরায়. এ হতভাগিনীকে মায়ায় মুঞ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা 

করিয়াছেন। আনদ্দময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরূপ বাক্যে 
অদৃশ্যভাবে তাহাকে স্বন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর 
কুম্বমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী 

 হেলেনী তৎসমিধানে দেবদত্ত আসনে আসীন হইয়। মুখ ফিরাইয়া এই 
বলিয়। তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক । তুমি কেন যুদ্ধস্থল 

হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ? আমার রণপ্রিয় পুর্বপতি মহেঘাস মানিলুযুসের 

হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যখন প্রথমে আমাদের এই 

কুলক্ষণা গ্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্মশ্লাঘা করিতে, এখন 
তোমার সে সব আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল? এখন তুমি কি সে সব 

অহস্কারগর্ভ অঙ্গীকার এইরূপে মুনঙ্গত করিতেছ ? মহ্ঘাস মানিলুযসের 
সহিত তোমার উপমা উপনেয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 

হৃচ্দর বীর ক্ষন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া হৃমধুর 

ও প্রবোধবচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনি! তোমার শ্ধাকরত্বরূপ 

বদন হইতে কি এরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত? ুষ্ট 

মানিল্যুস এ যাত্রায় বাচিল বটে; কিন্ত যাত্রাস্তরে কোন না কোন কালে 
আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেছ নাই। 
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এই কহিয়৷ বীরবর সোহাগে ও সাদরে কৃশোদরীয় কোমল করকমল নিজ 
করকমল দ্বার। গ্রহণ করিলেন । 

সমরাস্তে ছুরস্ত মানিলাস বিনষ্টাশন কুংক্ষামকঠ বন-পততরসথায় রসুল 
ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে 
বীরব্রজ | তোমরা কি জান, যে ছুষ্টমতি কাপুরুষ স্বন্দর কোন্ স্থানে 
লুক্কায়িত আছে? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিত্যাগীর কোন বার্তাই 
দিতে পারিল না। পরে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্ অগ্রসর হইয়া 
উচ্চৈঃ্বরে কহিলেন, হে বীরদল! তোমর! ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, 
যে ক্বন্দপ্রিয় মানিজ্যুস সমরবিজয়ী হইয়াছেন। অতএব এখন শপথাহসারে 
মৃগাক্ষী হেলেনী মুন্দরীকে ফিরিয়৷ দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্র্বতোভাবে 
কর্তব্য কিনা? সৈম্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র শ্রীকযোধদল অতিমাত্র 
উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়৷ উঠিল । মর্ত্যে এইরূপ হইতে লাগিল । 

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেন্দ্র স্ববর্ণ-অট্রালিকায় রত্বমপ্তিত 
সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন। অনস্তযৌবন৷ দেবী হীরা স্বর্ণপাত্রে করিয়া 
সকলকেই সুপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময়ী ম্বধা পান 

করতঃ সকলেই য় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, 
এমত .সময়ে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে, 
দেবকুলেন্দ্র এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য | এই অমরাবতী- 

নিবাসিনী ছই জন দেবী যে বীরবর মানিলু্যসের সহকারিতা করিতেছেন, 
ইহা সর্বত্র বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতোঁছ, যে দূর হইতে রণকৌতৃহল 
দর্শন ভিন্ন তাহারা আর অন্ত কিছুই করিতেছেন না। কিন্ত দেখ, সুন্দর 

বীর স্কন্দরের হিতৈষিণী পরিহাসপ্রিয়! দেবী অপ্রোদদীতী আপনার আশ্রিত 

জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন। হে দেব-দেবী-বৃন্দ! তোমর। কি 

দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়৷ তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন 

মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন । 

ক্ষদ্দপ্রিয় রথীশ্বর মানিলুযস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর 

অণুমাত্রও সংশয় নাই। অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ 

অশ্নধাবন করিয়া দেখি, যে হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রগাগ্নি নির্ব্বাণ কর! 
উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রঅলিত 

হইয়া ট্রয় নগর অকণ্মাৎ ভন্মসাৎ করে, ভাহাই কর! কর্তব্য । 
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উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরপ প্রস্তাবে রোষদগ্ধপ্রায় হইয়। 
কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি এ কি কহিতেছ? যে জঘম্য নগর বিন 

করিতে আমি এত পরিশ্রম হ্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহ। রক্ষা করিতে 
চাহ? মেঘশাত। দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধাম্বিত হইয়। উত্তর 

করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজ প্রিয়াম ও তাহার পুঞ্রগণ তোর 
নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, ষে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত 

ব্যগ্র হইয়াছিস্? রে ছুষ্টে, বোধ করি, রাজ! প্রিয়াম্, ও তাহার সন্তান 
সম্ততির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস! তুই কিজানিস্ না, 
যে এ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া 
তোর মছিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই । তোর যাহা 

ইচ্ছা, তাহাই কর্। 1কস্ত যেন এই কথাটী তোর মনে থাকে যে, যদি 
তোর রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, 
তখন তোর তৎসম্পকাঁয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না। 
গৌরাঙ্গী দেবমহিষী দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে 

কছিলেন, দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট 
করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না। কিন্ত 
তুমি এখন এইটী কর, ষে যেন ট্রয় নগরের লোকের এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে 

প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে। 
দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অন্নরোধে ম্ুনীলকমলাক্ষী আথেনাকে 

হাস্যবদনে কহিলেন, বংসে! তুমি রণস্থলে গিয়৷ দেবেন্দ্রাণীর মনক্কামনা 
স্ুসিদ্ধ কর। যেমন অগ্নিময়ী উক্া। বিশ্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করত: পবনপথ 
হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোম্মত্ত সৈম্য- 
সমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা! প্রদর্শনপুর্বক ভূতলে পতিত হয়, 

দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জনক আগ্নেয় তেজে রণস্থলে সহস৷ 
অবভীর্ণা হইলেন। উভয় দল সভয়ে কীপিয়া উঠিল। কোলাহলপুর্ণ 

ক্লে সহস! যেন শাস্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। রণরসনা সহসা স্বধর্মম 
ভূলিয়। গেল। দেবী রাজা প্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লন্বকুশের রূপ 
ধারণ করিয়া উ্য়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এবং পগুর্শ নামক এক 

জন বীরবরের অন্বেষণে ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর 

ফলকশালী কৃত্তহত্ড ফোধদলে পরিবেষ্িত্ব হইয়া এক প্রাস্তভাগে দাড়াইয়া 
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আছেন। ছদ্মবেশিনী দেবী কহিলেন, হে বীরর্যভ পণুর্শ, তোমার যদি 
অক্ষয় যশোলাভের আকাত্ষা থাকে, তবে তুমি স্বতৃণ হইতে তীক্ষতম শূর 

বাছিয়৷ লইয়। স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর। 

ছল্পবেশিনী এই কথা কহিয়৷ মায়াবলে পণুরশ বীরর্যভের মনে এইরূপ 

ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পণর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণযোজনপূর্ব্বক 

মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; 
কিন্তু ছদ্মবেশিনী অদৃশ্ভাবে মানিলুযুসের নিকটবপ্তিনী হইয়া, যেমন জননী 

করপ্ম সঞ্চালন দ্বারা স্বপ্ত মুত হইতে মশক, কিম্বা অন্য কোন বিরক্কিজনক 

মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গরুত্মান্ বাণ দুরীকৃত করিলেন 

বটে; কিন্ত শরীরের নিম্নভাগে কিঞ্িন্মাত্র আঘাত করিতে দিলেন। 

শোণিত-আতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের শুভ্র কায়ে সিন্দুর-মাজ্ছিত 

দবিরদরদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্্ম কর্মে রাজচক্ররবর্তী 

আগেমেম্ননের রোষাগ্নি প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত 

ভ্রাতাকে স্তবশিক্ষিত ও স্থুবিচক্ষণ রাজবৈগ্ভের হস্তে শ্যন্ত করিয়! পরে 

বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আস্তে 

ব্যন্তে বিবিধ অন্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী 

জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্ সৈচ্যদল সমতিব্যাছারে 

রাজসৈম্াধ্যক্ষ মহোদয় রণব্রতে ব্রতী হইলেন। 

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বছিতে আরম্ত করিলে ফেনচূড় 

তরজনিকর পর্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ 

গ্রীকযোধবল হুহস্কার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। 

তুমুল রণ আরম্ত হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক 

ধুলারাশি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক দিকে 

দেবকুলসেনানী স্কন্ন অপর দিকে নুণীলকমলাক্ষা দেবী আথেনী বারধ্যশালী 

বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন । 

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু 

উচ্চৈঃত্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ই্য়নগরপ্ছ বীরগ্রাম | তোমরা 

স্বসাহমে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। গ্রীকৃযোধগণের দেহ কিছু পাষাণনিন্মিত 

নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্্র আকেলিলও এ রাহ 
ড 
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উপস্থিত নাই। সেসিদ্কুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে। 
তোমর। নিঃশস্কচিত্তে রণক্রিগ্না। সমাধ! কর। 

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহাদ্িত হইয়া বৈরিবর্গের 
সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়। উঠিল। ফলকে ফলকাঘাত, করবালে 

: করবালাঘাত, হস্তা ও মুমূর্ু জনের হুহঙ্কার ও আর্তনাদ, এই প্রকার ও 
অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপুরিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে 
বহু উৎসগর্ভ হইতে বনু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হুইয়৷ গভীর গিরিগহবরে 
প্রবেশপূর্রবক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ তৈরব রবে চতুদ্দিক্ 
পরিপূর্ণ হইল। ভগবতী বনুমতী রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

গ্রীকৃসৈম্থদলের মধ্যে ছোমিদ্র নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন। 

স্থনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহস! তাহার হাদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা 

উৎপাদিত করিয়! দিলে বীরকেশরী ছুহুস্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলা ভিমুখে 

ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুব্ধক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে . 
দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার ধকৃধক্ 
কিরণজালে চতুব্দিক্ প্রজ্লিত হয়, সেইরূপ গোমিদের শিরফ, ফলক, ও 

বন্মসম্ভূত বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল । 

এ ছুর্দর্য ধনুর্ধরকে যাধদলের কালম্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্মার 

দারেম নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের ছুই জন রণপ্রিয় পুক্র রথে 

আরোহণপূর্্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণছুর্মদ ভোমিদূকে 

লক্ষ্য করিয়া স্বদীর্ঘাকার শুল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্ত অন্তর ব্যর্থ হইল। 

বীরর্ষত ছ্োমিদু আপন শুল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর 

মে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে 

আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কণিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী ছূর্ঘটনায় 

নিতাত্্র ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া সেই সুচারুনিম্মিত যান পরিত্যাগ পুর£সর 

ভূতলে লক্ষ প্রদান করিয়া অতিদ্রুতে পল্ায়নষ্পরায়ণ হইতেছেন, ইহা 

দেখিয়া ঠোমিদ্ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান 

হইলেন। 



ছেকটর-বধ টন 

দেব বিশ্বকর্ম্ম। তক্তপুজের এই দুরবস্থ! দুরীকরণার্থে তাহাকে এক 

মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল 
না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈম্যদলের 
উৎসাহ বর্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃত্বরে 

কহিলেন, আরেস্ আরেস্, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততাবিলানি! 

হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জক | এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন! 

চঙগ, আমরা দুজনে এ স্থান হইতে প্রশ্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেন্ত্ 
যে দলকে তাহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন । এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের 

হস্ত ধারণপুরর্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কাম্দর নামক নদবরের দূর্ব্বাদলশ্যাম 

তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে 

লাগিল। রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা 

বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 

কিন্ত রণহুর্মদ ছোমিদ্ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্ধ্বোপরি বিরাজমান হইস্রোন। 

যেমন কোন নদ পর্ধবতজাত জোতসমূহের সহকারে পুষ্ট কায় হইয়। 

প্রবল বলে দৃ়নিদ্মিত সেতুনিকর. অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুম্থম ও শশ্যময় 

ক্ষেত্রের আবরণ ভঞ্জন করে, এবং সন্মুখ-পতিত ৭ন্ত সকল স্থানান্তরিত 

করতঃ দুর্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, [সইরূপ রণতুর্মদ সোমিদ্ 

মহাপরাক্রমশালী জনগণকে নমরশায়ী করিয়া বিপক্ষপক্ষের বাহে আবার 

বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধন্বী পণুর্শ রণতুর্মদ গ্োমিদূকে রণমদে 

রমন দেখিয়া, এ দূর্দান্ত শূলীকে দাস্ত করিতে নিতাস্ত উৎমুক হইলেন 

এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়। এক তীক্ষতর শর তদুদ্দেশে 

নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণছুন্মদ পোরিদের কবচচ্ছেদন 

করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোগণিত নিঃসরণে জ্যোতির্শায় বর্ণ 

বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পণর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বারবৃন্দ ! 

তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না; আমি বোধ করি, গ্রীক্দলের 

বলিশ্রেষ্ঠ যে শুর, মে আমার শরে অদ্ঠ হত্তপ্রায় হইয়াছে । কিন্তু বীরর্ষভ 

পণ্ুশের এ প্রগল্ভ-গর্ভ বাক্য পণ্ড হইল। দেবী তাথেনীর কৃপায় 

রণছূর্ম্দ গ্োমিদূ সে যাত্রায় নিম্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারস্ত করিলেন। 

যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্ত্রাধাতে নিরভ না হইয়া ভীমনাদে 

লক্ষ দিয়া মেষাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থল্থ' ও জড়ীভূত, অগণ্য 
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 মেষসমূছের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইরাপ রগছর্মদ 
ভ্োোমিদ্ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন । | 

ট্য়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈশ্যমগুলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া 

বীরেশ্বর পগুরশকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক ! তুমি 

আঙগিয়৷ অতি ত্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে 

এই রণছন্দদ গোমিদূকে রণে মর্দন করিয়! চিরযশস্বী হই । পরে বীরঘ্বয় 

এক রখোপরি আরূঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ 

সারথ্যকার্ধ্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। 

রণছুর্মদ গ্যোমিদের স্থিনিল্যুস নামক এক প্রিয় সথা কহিলেন, সথে 
ছোমিদৃ! সাবধান হও। এ দেখ, ছুই জন দৃঢ়কল্পী বীরবর এক যানে 

আরাঢ় হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। এক জনের নাম 

বীরকুলপতি পরশ । অপর জন নুধ্য বার আক্কিশের রসে হাম্যপ্রিয়া 

দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জম্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন । 

অতএব, হে খে, তোমার এখন কি কর্তব্য, তাহ! স্থির কর । 
সখাবরের এই কথ শুনিয়া রণছুম্মদ গ্যোমিদূ উত্তরিলেন, সখে, অন্য 

আর কি কর্তব্য! বাছবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই 

কর্তব্য ! ৃ 

বিচিত্র রথ নিকটবর্তী হইলে, পণুর্শ সিংহনাদে রণছুর্মদ ছ্োমিদ্কে 

কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় ঘ্োমিদৃ! আমার বিছৃৎগতি শঙ়্ 

তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে? কিন্তু দেখি, 

এক্ষণে আমার এ শুল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না? 
এই কহিয়! বীরসিংহ দীর্ঘ কুস্ত আস্ফালন করতঃ তাহা। নিক্ষেপ করিলেন । 

অস্ত্র ছৃর্মদ গোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পধ্যস্ত প্রবেশ করিল। 

ইহ! দেখিয়। পণ্তরশ কহিলেন, হে গ্যোমিদ্! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার 

তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শুলে তোমার কলেবর 

ভিন্ন হইয়াছে । রণছুর্দ ছোমিদ্ কহিলেন, হে স্ধম্ি” এ তোমার 

ভ্রান্তিমাত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে । এখন যদ্দি তোমার কোন 

ক্ষমতা! থাকে, তবে তুমি আমার এ শৃলাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার 

চেষ্টা পাও। এই কহিয় বীরবর স্থদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন । 

দেবী আধেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদগুধারী পণর্শের 
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চক্ষুর নিয়্ভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বাবরের প্রাণ হরণ করিল। 
বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত তাছার 
জ্যোতির্ময় বর্ম ঝন্ ঝন্ করিয়! বাজিয়৷ উঠিল। বীর সখা পণুরশের এই 
ছুরবস্থ৷ সন্দর্শন করিয়া! নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও 
শুল গ্রহণপূর্র্বক ভূতলে লম্ষ দিয়া পড়িলেন। রগছুর্মদ গ্োমিদ্ এক 
প্রশস্ত প্রস্তরথণ্ড, যাহা অধুনাতন ছুই জন বলীয়ান্ পুরুষেও স্থানান্তর 
করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়৷ এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ 
করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোরু' হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। 
এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী 
অপ্রোদীতী প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী ছুরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন, এবং আপনার সুকোমল স্ুশ্বেত বাহুদ্বয় দ্বার তাহাকে 
আলিঙনপূর্বক আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত 

করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দুরস্থ করিলেন । 
রণছুম্ম্দ ছোমিদ্ দেবী আথেনীর বরে দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সৃতরাং 

তিনি কোমলাঙগী দেবী অপ্রোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং 

তাহার পশ্চাতেং ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার স্বকোমল হস্ত 

তীক্ষাগ্র শুল দ্বারা বিদ্ধন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতিছুহিতে ! 
তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নছে। 
অবল৷ সরল বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ! 

অতএব তোমার এ স্থানে আশা ভাল হয় নাই। তুমি এ স্থান হইতে 

প্রস্থান কর। 

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুক্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, 
বিভাবন্ব রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়। তাহার প্রাণ রক্ষার্থে 

তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে 
দেখিতে পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী মশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও 

তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। দ্রেতগামিনী দেবদুততী হীরীশা 

দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈম্যদলের বাহিরে লইয়া 

গেলেন। সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের 

সম্িধানে দেবকুঙ্গ-সেনানী আরেস ক্কামদ্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও 
অস্ত্রজাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে সুদেশে 



৬. মধদান-গ্স্থাবলী 
বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্তা দেবী অপ্রোদীতী তৃতলে জাহুত্বয় নিপাতিত করিয়া 
দেবসেনানীকে কাতর বচনে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি তোমার 

এক্রিষ্টা ভগিনীকে তোমার এ দ্রেতগতি রথখানি দাও, তাহা হইলে সে 

তৎসহকারে অভি ত্বরায় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষুর 
 ছর্দাস্ত রণহ্র্মদ ঘ্োমিদ্ শুলাঘাতে আমাকে বিকল করিয়াছে । 

 দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদৃতী 

ঈরীশা ততক্ষণাৎ আস্তে ব্যস্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে সঙ্গে লইয়া 
উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 

পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী গ্োনীর পদতলে কীদিয়া কহিলেন, হে জননি ! 

দেখুন, রণছুম্মদ ঘোমিদু আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, মাতঃ | 

আমি প্রিয়পুক্র এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, 
তাহা না হইলে আমাকে এ কর্লেশভোগ করিতে হইত না। দেবী গ্যোনী 

ছুহিতার অসহা বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় করিতে 

লাগিলেন । 

তদনস্তর দেবকুলেন্দ্র হেমািিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে মুহাস্য বদনে 

কহিলেন, হে বংসে] এতাদৃশ কর্ম তোমার শোভ] পায় না। রণকর্ম 
তোমার ধর্ম নছে। স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ 
বিবাহে দম্পতীদলকে ম্খসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার 

প্রকৃত ক্রিয়া বটে! কিন্তু ত্রুর সংগ্রাম-সংক্রাস্ত কর্মে তোমার ও কোমল 
হস্তক্ষেপ করা কখনই. উচিত নহে । সে সকল কর্মে সেনানী আরেস ও 

 বণপ্রিয়া আথেনী নিষুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন 

হইতে লাগিল। মর্থ্যে রণক্ষেত্রে রণছুর্মদ গোমিদ্ বিভাবন্থু রবিদেবকে 

অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া 

দিনপতি পরুষ বচনে কছিলেন, রে মুঢ়! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান 

করিস? রণ-ছুশ্র্দ ছোমিদ দেববরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে 

পশ্চাদগামী হইলে, গ্রহকুলেন্ত্র জানশন্য এনেশকে অনতিদূরে ব্বমন্দিরে 

রাখিলেন। তথায় ছুই জন দেবী আবির্ভূ্তা হইয়া বীরেশের শুশরাষাদি 
করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুছকে বীরেশ এনেশের রূপ 

ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। স্েনানী আরেসও ট্য়নগরস্থ 

সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 



হেক্টর-বধ রর 

. ইতিমধ্যে দেবীঘ্ধয়ের শুশ্রীষায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ সৃস্থৃত] ও 

সবলতা লাত করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক 
বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূতলশায়ী করিলেন। বীরচূড়ামণি হেক্টর 
সপাঁদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ্রয়নগরস্থ 

সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনজ্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে 

শত্রদলকে আক্রমণ করিল । গ্রীক্দল রিপুদল-পাদোথিত ধুলায় ধুসরিত 
হইয়া উঠিল। বীরচুড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সসৈম্যে যুদ্ধারস্ত 

করিলেন । সেনানী আরেস্ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় 

হইলেন । সেনানী স্বন্দ কখন বা অরিন্দমমের অগ্রে, কখন বা পশ্চাতে 

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণছুর্মদ গ্োমিদ্ বীরচুড়ামণি হেক্টরের 

পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপস্থত হইলেন। যেমন কোন পথিক 

তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা! শ্রুত, বর্ষার 

প্রসাদে মহাকায়, কোন নদশ্রোত্তের গম্ভীর নিনাদে তীত “হইয়া 

পুরোগতিতে বিরত হয়, গ্যোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়৷ উঠিল। 

তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার 

বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচড়ামণি হেক্টরের সহকারিত| 

করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এরাপ ছূর্ববার হইয়া উঠিবেন কেন? 

মরামরে সমর সাম্প্রত নহে! অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের 

উচিত। 

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভান্বর-কিরীটা বীরেশ্বর হেকটরের 

নশ্বরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে তক্গ দিতে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে 

শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সথি! 

আমরা মহেঘাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হুইয়াছি। 

দেখ, শোণিভ-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেকুটরেব লহকারে ক ্ 

গ্রাক বীরেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় নিড্রিত ও চির-অন্ধকারে অঙ্থকারাবৃত 

করিতেছেন । হে সখি, চল আমরা দুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হয় 

দেখি দি আমর! এ ছ্রস্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শান্ত করিয়া 

এ নরাস্তক হেক্টরের বলের ক্রুটি করিতে পারি । ূ 

এই কুহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশ্ুগতি বাজীরাজিকে 

স্বর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। দেবকিস্করী হীরী ছৈমময় দেবধান 
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যোজন! করিয়া দিলেন। দেবীঘ্য় তদুপরি রণবেশে আরাঢ় হইলেন । 

অমরাবভীর হেমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃম্থল হইতে 
_ আশুগভিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল । রণস্থলের নিকটবর্তী কোন 

এক নদতটে দেবধান মায়ামেঘষে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্ধয় ভীম 

সিংহনাদে প্রচণ্ড খণ্ড আন্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। 
গ্রীকৃদলের সাহুসাগ্নি পুনবর্ধার যেন দুর্বার হুতাশন-তেজে প্রজ্লিত হইয়া 
উঠিল। দেবেন্দ্রাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তাত্তঃকরণ স্তস্তরনামক কোন 
এক জন বীরের প্রতিমুত্তি ধারণ করিয়া ভুছঙ্কার ধ্বনিতে গ্রীকৃদলের 
উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । স্ুবনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী রণছূল্্মদ 
ঘ্যোমিদের সারঘীকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। 
মহাভরে চক্রদ্বয় যেন আর্তনাদম্বরূপ ঘোর ঘর্থরনাদে ঘুরিতে লাগিল। 
দেবী ব্বয়ং অশ্বরজ্জু ও কশা ধারণপূর্র্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি 
দ্রুতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। শ্ুুরসেনানী ছর্মদ ভোমিদৃকে 

আনিতে দেখিয়৷ আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শুল 

ত্বার! নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জহ্যে বাছ প্রসারণ করিয়। 
ভীষণ শুল দৃঢ়তররূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী 
অদৃশ্যতাবে সে শুলের লক্ষ্য ক্ষণমাত্রে অমোঘ করিয়া দিলেন। রণরুর্মদ 
ঘ্োমিদ্ ছৃধর্য আরেস্কে আপন শুল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী 

স্ববলে এ অস্ত্র দ্বারা সুর-সেনানীর উদরতলে ভীমাধাত করিলেন। দেব- 

বীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গম্ভীর আর্তনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত 
নয় কি দশ সহজ রহীদল একত্রীভূত হইয়া! হুহস্কারিলে চতুদ্দিক্ ভৈরবারবে 
পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের আর্তনাদে অবিকল সেইরূপ হইল । 

শঙ্কা দেবী; সহস৷ উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে 

বাত্যারস্তে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমগ্ুল ঝটিভি অদ্ধকারময় 
হয়, সেইরাপ ভয়জনক মালিগ্যে মলিনবদন হুইয়৷ নিত্য রণপ্রিয় হ্ররধী 

অমরাবতীতে চলিলেন। 

দেবেন্দ্রের সঙ্মিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বারকেশরী নিবেদিলেন, হে 

বিশ্বপিতঃ ! দেখুন, আপনি কেমন একটা উদ্যত্তা ও -পাষাগহাদয়। হুছিতার 
সৃষ্টি করিয়াছেন । দেবী আখেনীর উৎসাহ সহকারে রণহ্রর্দ ভোমিদ্ 
আমার কি ছুরবস্থ1 না করিয়াছে? এই বাক্যে দেষপতি উত্তর করিলেন, 
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য়েছ্রস্ত নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অগ্যের উপর কোন্ মুখ 
দিয় অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্! তুই তোর গর্ভধারিণী হীরীর খর 
ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিসৃ। সে এত দূর অদমনীয়া, যে 
আমিও ভাহাকে দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই আমার 

ওরসজাত, নতুবা আমি উরাহুস্পুজ্র দৈত্যদলের সহিত তোকে এই মুহূর্তেই 
চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়৷ দেবকুলপতি 

দেবধধ্বস্তরি পায়নৃকে যথাবিধি ওঁষধে ক্ষত নেনানীকে আরোগ্য করিতে 
আজ দিলেন। | 

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব 
বীর্ধ্যবতী দেবী হীরী মহাবলবত্তী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত 

স্ব্গধামে পুনর্গমন করিলেন । তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকূলের পরাক্রমান্নি 
রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্ত ইতভ্ততঃ সে পরাক্রমান্সি 
যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত রহিল । ” 

.. এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর দুর্ভাগ্যক্রমে স্ন্দপ্রিয় বীরেশ 
মানিল্যুসের হস্তে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্বত্বয় সচকিতে রথ 

সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন 
হইলে, বীরবর লন্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ ছুরবস্থায় নিরন্তর হইয়! 

তগ্নরথ রথী কালদগুধারী কালের ম্যায় প্রচণ্ড শুলী রণপ্রিয় বীরলিংহ 

মানিল্যুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন এবং সভয়ে তাহার জাহুদ্বয় 

গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহ্ধ্যক্ষ ! আপনি আমাকে 

প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়! এ মানবলীলাস্থলে 

জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ স্ুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার 

মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্ব হইবেন! রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতায় 

বীরকেশরী মানিলুযসের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হুইল। ঘিনি তাহার 

রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্ী আগেমেম্নন্ আরক্ত- 

নয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 

হে কোমল-হাদয়] ট্রযস্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর পর্যয্ত 
উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অস্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার! 

দেখ ভাই | আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের আবাল বৃ বনিতা। কি 

উদরস্থ শিশু, ধাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ কর তোমার পক্ষে 

৭ 
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শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই ব্যঙ্রূপ নিদাঘে বীরবর মানিল্যুসের হৃৎসরোধরস্ছ 
করুণারাপ মুকুলিত্ কমল শুফ হইল। তিনি হতভাগা অক্রস্বসৃকে 

ভ্রাতৃসল্লিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠ ভাতা তাহার উদরদেশ 
খর শুলে ভিন্ন করিলেন। অদ্রস্তস্ ভীমার্তনাদে ভূপতিত হইলেন। 
রাজচক্রবস্তাঁ সৈশ্ঠাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়! 
সবলে শৃল টানিয়া বাহির করিলেন। ক্লীব বিভাবরী অভাগা অদ্রস্তসের 
নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত করিল। এবং বীরবরের দেহাগার 

হইতে অকালমুস্ত আত্মা বিষগবদনে যমালয়ে চলিল। গ্রীক সৈম্যদলমধ্যে 
যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির ম্যায় রণাগ্নি প্রজ্ঘলিত হইয়৷ উঠিল। রণছর্মদ 
্যোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল রণপরাজুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে 
লাগিল। এতদ্দর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের স্থবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুর হেলেনু)স্ 

ভাত্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, হে বীরছ্বয়, তোমরা রণপরাজুখ সৈহ্যদলকে পুনরুৎসাহান্বিত 

কর। কেন না, তোমর! এ দলের বীরকুলত্রেষ্ঠ ! পরে যোধগণ দৃঢ়চিত্তে 
ও অধ্যবসায় সহকারে রণারভ্ত করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেকৃটর, নগরাত্তরে 

প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন করিও, 
যে তিনি যেন অতি ত্বরায়-ট্রয়স্থ বৃদ্ধ। কুলবধূদলের মধ্যে স্বুকেশিনী মহাদেবী 

আথেনীর দুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বছবিধ উপহারে তাহার 

আরাধন! করিয়া এই বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বাল৷ যেন এ রণহছুন্ম্দ 

গ্যোমিদের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমার বিবেচনায় এ 

রথীপতি দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী ৷ ভ্রাভার এই 
হিতকর বাক্য-শ্রবণে ভাম্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেকৃটর রথ হইতে লম্ফ 
দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শক্রত্ব শূল আন্দোলন 

করতঃ হৃহুষ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক সৈহ্যদল 

বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা৷ সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর 
কহিতে লাগিল, এ রী কি মানবযোনি, না নরমণ্ডলে ন্ষত্রমপ্ডিত আকাশ- 

মগডল হইতে দেবাবতার ? | : 
এ দিকে অরিন্দম ট্রয়কুলবীরেন্দু আপনাদের. শ্ুদলকে পুনরুৎসাহ 

প্রদানপূর্ববক সুন্দর স্যন্দনে আশুগতি অশ্ব যোজন করিয়া নগরাভিমুখে 
প্রয়াণ করিলেন । কতক্ষণ পরে বীরকেশরী স্থিয়ান্-নামক নগরতোরণ- 
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সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুদ্দিক হইতে কুলবাল] কুলবধূ ও 

কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া স্মধুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী 
জন, কেহ বা স্বামী, কেহ ব৷ পুত্র, এই সকলের কুশলবার্তা অতীব বিকল 

হাদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কছিয়। 

বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী 

দেবদলের আরাধনা! কর। কেন না, অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়। এই 

কহিয়৷ রাজপুক্র অতিদ্রতগমনে রাজ-অট্টালিকার নিকটবর্তী হইলেন। 

রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহন্্া হইতে পুক্রকুলোত্বম বীরবর 

হেক্টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্গিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহার্জ হইয়। 

তাহার কর গ্রহণপূর্বক কহিলেন, বদ! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র 

পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিসৃ। তুই কি এ জঘশ্য রিপুদলের 

জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে দূর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিসূ, তুই 

কিয়ংকাল এখানে অবস্থিতি কর। এই দেখ, আমি স্বর্পাত্র করিয়া 

প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান 

কর, কেন না, র্লাস্ত জনের ক্লান্তিহরণার্থে সুধারাপ ন্ুরাই পরম ওুষধ। 

আর কিঞ্টদংশ দেবকুলপতির তর্গনার্থে ভূমিতে ঢালিয় দে। ভাম্বর-কিরাটা 

রণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি! তুমি আমাকে সুরাপান 

করিতে অনুরোধ করিও না। কেন না, তাহার মাদকতা শক্তি আছে, 

হয় ত, তাহার তেজে বাছবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, 

হে ভগবতি |! এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করও+ দেবেন্দ্রের 

ভর্পনার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। « এই উদ্দেশেই 

নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচঞা। করিতোছ, 

যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলঙ্ে উর়স্থ বৃদ্ধ! লতি মাননীয়া কুলবধূন্র 

সহিত হূর্গশিরস্থ স্ুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ 

উপহারে দেবীর পুজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, থে তিনি যেন রণদুর্দ 

গোমিদের : পরাক্রমারি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি 

ইত্যবসরে একবার স্বন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি মে তীর 
তুমি যখন এ 

কাপুরুষের হাদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! ৃ 

তী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে
 

কৃলাঙ্গারকে প্রসব করিয়াছিলেঃ তখন বনুম 

ঃ বিপুল রাজকুলের এতাদৃলী 
গ্রাস করেন নাই । তাহ! হইলে কখনই এ 
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স্থর্গতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী দ্রুতগতিতে 

আপন সুগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পুজোপহারের আয়োজন করিলেন। 
এবং দৃতীঘ্বার! বৃদ্ধা ও মান্য কুলবতীদলকে আহবান করতঃ মহাদেবীর 

মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনামী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় 

ব্যক্তির ইন্দ্ুনিভানন1 দুছিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, 

মন্দির-দ্বার উদঘাটন করিলে রমণীদল ক্রদ্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ 

করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা 
করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রধাল। রণহু্মদ গ্োমিদের এবং অন্যান্য গ্রীকৃষোধের 

বাহুবল দুর্বল করিয়! ট্রয়নগরস্থ কুলবধূ ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা 
করেন। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ সুকেশিনী মহাদেবা এ বর প্রদানে বিমুখ 
হইলেন। 

এ দিকে অরিন্দম হেকৃটর সুন্দর বীর স্ন্দরের | বিচিত্র পাষাণ-নিম্মিত 

স্ন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন নুচারু বর্ম? 

ফলক, ও অস্ত্র শন্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিফষার পরিচ্ছন্ন 

করিতেছেন। বীরবর হেকুটর তাহাকে পরুষ বচনে ভ€সনা করিয়া 

কছিতে লাগিলেন, রে ছুরাচার হুর্মতি! তোর নিমিত্ত শত শত লোক 

শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরূপ 

নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস। হায়, তোরে ধিকৃ। 

দেবাকৃতি সুল্দর বীর স্কম্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিষ্াসে উত্তরিলেন, 

হেভাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, 

তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসঙ্জায় সজ্জিত হইতে 

দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি ত্বরায় তোমার অনুসরণ 
করিব। এই কথায় বীরবর হেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী 

রূপসী অতি সুমধুর ভাষে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি 

কুক্ষণে জন্ম; দেখুন, আমি সতীধর্ে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জজি দিয় কেমন 

তীরুচিত্ব জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি ছূর্ভাগ্য! কিন্তু ও 

আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ- 

পূর্বক কিয্ংকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন।. হেকৃটর কহিলেন, 

হে ভদ্রে | আমার বিরহে দুর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব 

আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন নাঃ আমার এই 
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ইচ্ছা, ষে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার দ্বগৃছে প্রবেশ করিয়া 

প্রিয়তমা পত্বী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত মেবক- 
সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কেজানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে 
আর পুনরাবর্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়৷ ভাস্বর-কিরীটা 

হেক্টর দ্রেতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া 

দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা অন্ধমোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে 

রণে গ্রীকদলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশু- 

সম্তানটা লইয়া তাহার শ্ববেশিনী দাপী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র- 

দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী 

ব্যগ্রচিত্রে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। অনতিদুরে অরিন্দম, চিরানদ্দ 

ভার্ধ্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু- 

সম্তানটীকে দেখিয়। ওাধর স্সেহাহলাদে নুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্ত 

অন্ত্রমোকী স্বামীর সন্ধে মস্তক রাখিয়৷ রোদন করিতে করিতে গদৃগদস্বরে 

কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছ্ি, এই বীরবী্য্যই 

তোমার কাল হইবে, রণমদে উ্ত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ 

অনাথ শিশু-সম্তানটা, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে চ্ছান পাই 

না। হায়! তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ 

তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ 

মনস্কামন! ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি ছুর্দিশ। 

ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বন্ুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্ 

উপস্থিত হইবার পূর্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন 

হেনাথ| তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অতাগিনীর ভাগ্যে কি কোন 

মুখভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে 

আছে 1 জনক, জননী, সহোদর, সকলেই এ হত্তভাগিনার ভাগ্যদোষে 

কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ] তোমা বিনে আমি যথার্থই 

অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্ব্বন্থ! তুমি আমার 

প্রেমাকর । অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি 

তোমার এই শিশু-সম্তানটাকে পিতৃহীনঃ আর এ অভাগিনীকে র্তহীনা 

করিও না। রিপুলের সহিত নগর-তোরণ সম্মুখে দ্ধ কর, তাহা হইলে 

রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি লহজ হইবে। ভাব্বর-কিরীটা 
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' মহাবাহছ হেক্টর উত্তরিলেন, প্রাণে্বরি, তুমি কি ভাব, যে এ সকল 

হর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি 

কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহ! হইলে বিপক্ষদলের আর আম্পদ্ধার 

মীম থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবন। 

তাহা হইলেই এই টরয়স্থ পুরুষ ও স্থবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর 

কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত 

না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে 

রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া 

অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং 

রাজকুলতিলক প্রিয়াম্ তাহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে 

পতিত হুইবেন। কিন্তু রাজকুলেন্দ্র প্রিয়াম কি রাজকুলেন্দ্রাণী হেকুবা 

কিন্বা আমার বীরবীর্ধ্য সছোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার 

মন যত উদ্দিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন 

 তদপেক্ষা সহঅগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে ! বিধাতা কি 

তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর 

কোন ভত্রিণীর আদেশে, অশ্রুজলে আর হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে, 

এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, এ যে 

স্্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হ্েকৃটরের পত্বী 

ছিল। এই কথা কহিয়। বীরবর হস্ত প্রসারণপুর্রবক শিশু-সন্তানটাকে 

দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের 

বিছ্যতাকৃতি: উজ্জ্লতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া 

ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হহতে 

কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুস্বন করিয়া 

কহিলেন, হে জগদীশ! এ শিশুটাকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্ধ্যবত্তর 

কর। এই কথ! কিয় দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে 

কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রা ভিমুখে যাত্রার্থে .প্রেয়সীর নিকট বিদায় 

লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে। কিন্ত মুছুন 

 পশ্চাত্ভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ 

মনেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্্র করিতে লাগিলেন। 
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এ দিকে সুম্দর বীর স্ম্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রাঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, 
যেমন বন্ধন-রজ্ছমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হেষারব করিয়া উচ্পুচ্ছে মন্দুরা হইতে 
বহির্গত হয়, সেইরাপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

[ হেকৃটর এবং সুন্দর বীর স্কন্দর রণভূমে ফিরিয়। আইলে উয়দলের মহানন্দ জম্মিল। 

পরে ছেকুটর গ্রীকৃদলস্থ বীরদিগকে দ্বন্বযুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়ালনামক এক 

দেবাত্মজ কীরবর তাহার সহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হুইল 
না, উভয় 'দলের অনেক সৈন্ বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়৷ উভয় সৈন্য স্ব স্ব শববৃদ্দ 

শোকবিগলিত নয়নাসারে ধৌত করিয়! কু হদয়ে সর্বগ্রাসী বৈশ্বানরকে বলিম্বরূপ 

প্রদান করিল। গ্রীকের| শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়! তৎসম্সিধানে এক 

গভীর-পরিখ| খনন করিল । ] রে 

রজনীযোগে লেম্নস্ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুত্র উনীয়সূ- 

প্রেরিত এক নুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্লিধানে সাগরতীরে আসিয়া উত্তরিলে, 

শ্রীকৃযোধেরা কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জল লৌহ, কেহ বা পশুচন্ম, 

কেহ বা বৃষ, কেহ বা রণবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া 

সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল । টয় নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব 

হইল। পরে দীর্ঘক্কেশী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম 

লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামত আকাশ-মগুল সমস্ত 

রাত্রি উজ্ভ্রল হইয়া! অশনিত্বনে চারি দিক্ প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। 

রজনী প্রভাত হইলে উষাদেবী পূর্বাশা হইতে ভগবণ্তী বমুমতীর 

বরাঙ্গ যেন কুমুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে 

দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে 

দেবদেবীবৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার 

এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক কি ট্রয় সৈম্তদলের এ 

রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্কা অবজ্ঞা 

করিবেন, আমি তাহাকে বিস্তর শান্তি দিব, আর তাহাকে এ আলোকময় 
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* এ স্থলে ৭1৮ পাতা হারাইয়। গিয়াছে, এক্ষণে সময়াভাবে গ্রন্থকার পুনরায় 

লিখিতে সমর্থ হইলেন ন1। 



৪. মধুদূদন-গরস্থাবলী 

হ্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে 

কেহ আমার রণপরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক 

সুবর্ণ-শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্বন্ধন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ 
ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্ব্বপ্রধান জুযসূকে স্থলযুক্ত 
করিতে পারক হও কি না। কিন্ত আমি মনে করিলে তোমাদিগকে 

সসাগরা সত্বীপা বস্মমতীর মহিত উচ্চে তুলিতে পারি। অতএব আমি 

তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ । অন্যান্য দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই গম্ভীর 
বাক্য সসন্ত্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। স্ুনীলকমলাক্ষী দেবী 

আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম ! আমর! বিলক্ষণ জানি, 
যে তুমি পরাক্রমে ছূর্বার । কিন্তু গ্রীকৃদলের ছুঃখে আমার অন্তঃকরণ সদা 

চঞ্চল । তথাপি তোমার এ আজ্ঞ। অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহম করিব 

না। রণকার্্ে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে 

তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন। 

মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় তুহিতে! তোমার এ 

মনোরথ নুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধ! নাই। 

এই কহিয়৷ দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং 
পিতলপদ, কু্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমুছে পৃথিবী ও 
তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিদ্রুতে উৎসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক 

গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক রম্য 

উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া 

আপনি আমীন হইয়! রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 

বিভাবরী প্রভাত! হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীকৃগণ ব্য ত্ব শিবিরে 

প্রাতঃক্রিয়াদি স্াধা করিয়া ভোজনান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও 

দিকে ট্রয় নগরের রাজতোরণ উদ্ঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারাট 

পদাতিকগণ হৃছষ্কারে বহির্গত হইল। ছুই সৈগ্য পরস্পর নিকটবর্তী 

হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুস্তে কুস্তাধঘাতে ভৈরবারব উদ্ভবিতে লাগিল । 

কতক্ষণ পরে আর্তনাদ ও প্রগল্ভতাম্চক নিনাদে চতুদ্দিক পরিপুরিত 

হইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিভুত্রোতঃ বহিতে লাগিল। 

এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যস্ত মহাহব হইতে লাগিল। 

রবিদেক আকাশমগ্ডলের মধ্যবত্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা 
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ঈড়াগিরিচূড়া হইতে ইরম্মদক্রোতঃ বায়ুপথে হয বিভ্ৃত করিতে 
লাগিলেন । ও বজ্তগর্জনে জগজ্জনের হবংকম্প উপস্থিত হইল। পাওুগণ্ 
শঙ্কা গ্রীকৃদিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচত্রবর্তী 

আগেমেমূননাদি বীরকুলচুড়ামণিরাও বীরবীর্য্যে জলাঞজলি দিয় 
শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন । কেবল বৃদ্ধ রী নেস্তর রথের অঙ্খ 

মুন্বর বীর স্ব্দরনিক্ষিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম 
হইলেন না। দূরে সামধ্যশালী রথী হেক্টরের দ্রুত রথ সৈন্যদল হইতে 

সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষেত্রাতিমুখে ধাইতৈছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ 
ছ্যোমিদৃ বীরবর আদিহ্যস্কে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, 
কি সর্বনাশ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীরু জনের গ্যায় 

পলায়নপ্রায়ণ হইলে । এ দেখ, কৃতান্তরূপে অরিন্পম হেকৃটর এ দিকে 
আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে 

আশ্রয় দিয়৷ এ বিপদ্-আোত হইতে রক্ষা! করি । | প 

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে বীরপ্রবর 

আদিম্যুসের কর্ণগোচর হইতে 'পারিল না।. বীরপ্রবীর শিবিরাতিমুখে 

চলিতে লাগিলেন । এই দেখিয়া রণছূর্দদূ ঘ্োমিদ্ বৃদ্ধ বীর নেত্তরের রথাগ্রে 

উগ্রভাবে গিয়া ঈাড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুষুগলে 

কি আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি এ আগন্তক রিপুকুলকৃতাস্তকে 

দেখিয়। এখানে রহিয়াছ, তুমি শীত্র আমার রথে আরোহণ কর। 

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণহুর্মদ গ্যোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি 

করিয়া ভ্োমিদের রথে আরোহণপুর্র্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়। ন্বয়ং দে 

বীরবরের সারথ্যক্রিয়। নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীস্ 

বীরকেশরী হেক্টরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণছর্্দ ভোমিদ 

কৃতাস্তদগুম্বরাপ দণ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসাস্বরূপ ভাত্বর-কিরীটা 

হেকৃটরের লারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন । অতিত্বরায় আর এক 

জন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বীরকেশরী কুপন ও রোষাস্িত 

চিত্তে জলদপ্রতিম-ত্বনে ঘোরনাদ করিয়! উঠিলেন। এবং তদ্দণ্ডে 

কুলিশনিক্ষেগী কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ োমিদের অশ্বদলকে তয়াহুর 
করিলেন। আশুগতি অশ্বদল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল । এবং মহাতঙ্গে 

বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাহার হস্ত হইতে 

৮ 
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চ্যুত হইল। তখন তিনি গদগদ বচনে কহিলেন, হে ভ্যোমিদ! তুঁমি 'কি 

দেখিতে: পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেন্দ্র এ দুষধর্য ধন্বীকে অস্ত সমরে 

ছুনিবার করিতে অতীব ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সমরে রণরলে 

প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। ঘ্লোমিদ্ কহিলেন, হে তাত, এ সত্য কথা বটে; 
কিন্ত পলায়ন সাধন দ্বারা এ ছ্রস্ত হেক্টরের আত্ম-শ্লাঘা বৃদ্ধি করা কোন 

মতৈই আমার মনোনীত নহে । বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে গ্োমিদ্! ভোমার 

এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সর্ধববিদিত; যদ্ভপি হেকৃটর 
তোমাকে ভীরু ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে তোমার হস্তে 

বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে ভাহার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে। 
এই কহিয়া বৃদ্ধ রী শিবিরাভিমুখে রথ পরিচালিত করিতে 

লীগিলেন। হেকৃটর গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে গ্োমিদৃ | তুমি কি 
এক জন ভীরু কুলবালার গ্যায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে 

বলীজ্যেষ্ঠ! এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথ। 
শুনিয়া রণছুর্মদ ছোমিদূ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন; কিন্ত ঘন 

ধনঘটার গর্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত স্ফুরণে ভীত হইয়া সে আশা 

পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন, হে টরয়ন্থ 

বীরযৃদ্দ! আইস! আমরা স্বসাহসে গ্রীক্দলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ 

করি, আর মুঢুদিগকে দেখাই, ষে আমাদিগের ছুনিবার্ধ্য বীরবীধ্য ওরূপ 
অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমার্দিগের বায়ুপদ অশ্বাবলগী ওরাপ 

পরিখা! অতি সহজে লক্ষ দিয় উল্লজ্ঘন করিতে পারে । চল, আমর! ত্বরায় 

যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে এ স্বর্ণফলক, যাহার খ্যাতি জগঞ্জনবিদিতা, 
তাহা কাড়িয়া লই; ও রণহুর্মদ পোমিদের বিশ্বকর্মার বিনিশ্মিত কবচও 

আঝ্িসাৎ করি। হেকৃটরের এই প্রলস্ত বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে 

'যেন সিংহাসনোপরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিম্পুষও 

সে আকণ্মিক চালনায় থর খর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল । 'দেঁধরাণী 

সক্রোধে 'নীরেশ পশ্বেদনূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাঁকায় 

ভূকম্পকারী জলদলপতি | গ্রীকৃদলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি 

দয়ার লেশমাত্র হয় না। ঁলরাজ বরুণ উত্তর,ধীরিলেন, হে কর্কপভাষিণী 
হীরী! তুমি ও কি কহিলে? আমি কি দেখকুলেম্দের সহিত দ্বন্ 

কদ্ধিতে সক্ষম? টা ও 
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দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে টয়দলম্থ 
অস্বাবলী ও ফলকধারীদলে সেনানী স্বন্দরূগী অরিন্দম হেক্টর প্রাচীররূপ 
অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীকৃসৈম্যের শিবিরাবলীতে ও তম্নিকটস্থ মাগরযান- 
সমূহে হুহুক্কার নিনাদে অগ্রি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এ দুর্ঘটনা 

দেখিয়া গ্রীক্দলহিতৈষিণী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাক্চন্রবর্তী 
আগেমেম্ননের হৃদয়ে সহস। সাহসাগ্নি প্রজ্লিত করিয়া দিলেন। 
সৈম্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায় াড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে 

লাগিলেন, হে গ্রীক যোধদল ! এ কি লজ্জার বিষয়। তোমাদের বীরত। 
কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমর] কি হেক্টরকে একলা 
দেখিয়া, রণপরাজ্ুখ হইতে চাহ। হে প্রজাপতি দেবকুলেন্্র! আপনার 
চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল। এরূপ লঙ্জারূপ তিমিরে 
কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি ম্লান হইয়াছে । হে 
পিতঃ! তুমি অগ্ধ এ সেনাকে এ বিষম বিপদ হইতে মুক্ত বগা! 

রাজচক্রবন্ীর এতাদৃশ করুণারসান্বিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে 
করুণারসের সঞ্চার হইল । রাজন্দয় শাস্তকরধ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ 
গরুড়কে একট মৃগশাবক ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়৷ খমুখে উড়াইলেন। 
এই মুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীকোধনকল বীরপরাক্রমে ছুছঙ্কার ধ্বনি 
করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিদ্ব যুঝিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় 

দলের অনেকানেক বার পুরুষ সমরশায়ী হইল। ভান্বরকিরীটা বীরেশ্বরের 

বাহুবলে গ্রীক্সৈম্যমগ্ডলী চতুর্দিকে লণ্ডত্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী 
সর্ধবতুকের গ্যায় সর্ববব্যাগী হইলেন। রর 

শ্বেততুজা দেবী হীরী প্রিয়পক্ষের এ ছূর্গতিতে নিতান্ত কাতরা হহয়া 
দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্ত্রতৃহিতে ! 
আমর! কি গ্রীকৃদলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থ ই অশক্ত 
হইলাম। এ দেখ, রিপুকুলাস্ত ছ্দান্ত হেক্টর এক শরে অগ্ত গ্রীক্দলের 
সর্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এ ত বড় আশ্চর্য্য বিষয়, 

যগ্তপি আমার পিতা দেবপত্তি ও দুরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও 

এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রখে তোমার 

বায়ুগতি অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া 

রণবেশ ধারণ করিয়া আলি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া 
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ভাত্বরকিরীটা প্রিয়াম্পুত্রের হাদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। 

তগবভী হীরী মনোরঙ্ষে ত্বরিতগতিতভে আপন নিনিনির 45 

আচ্ছাদিত করিলেন। 
দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়া 

কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। 
যে ভীষণ শৃল দ্বারা দেবী রোষপরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে 

রণক্ষেত্রে এক মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শুল দেবীর হতে 

শোভিতে লাগিল, শ্বেতভুজা দেবী হীরী সারথ্যকার্ধ্যে নিষুক্তা হইলেন । 

অমরাষতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমণ্ডলে 

ভীষণ স্বনে ব্যোমযান তৃতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন সময়ে ড়! নামক 

শৃ্গধরের তুতম শৃ্গ হইতে মহাদেব দেবীছয়কে দেখিয়া অতিরোষে 
গরুত্মতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদুতি! 

অতিশীস্্ এ ছুটা ছৃষ্টা কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে 

কহ। নচেৎ আমি এই দণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া 

দিষ! এবং বাজীব্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব। দেবদুতী দেবাদেশে 

বাত্যাগতিতে চলিলেন। এবং দেবীদ্বয়কে অমরাবতীতে ফিরাইয়া 

দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেম্্র আপন নুচক্র ও সুদ্দর স্যন্দনে 
অঙ্গিম্পৃষের শিরচ্ছিত নিত্যানদ্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং 

আপনার উগ্রচণ্ড পত্তী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্্যস্ত রাজচক্রুবর্তা 

আগেমেমূনন্ বীরচক্রবর্তী আকিলীষের রোষাম্মি নির্বাণ না করে, তত 

দিন ভাস্বয়কিরীটী হেকৃটরের নাশক পরাক্রমে গ্রীকৃদলের এই অনির্ব্বচনীয় 

দুর্ঘটনা! ঘটিবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকখন হইতেছে, এমন 

সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন 

 কিরণজাল সংবরণ করিলেন । রজনী সমাগমে গ্রীকৃদল আনন্দসাগরে 

ভাসিলেন। কিন্তু য়স্থ বীরবরেরা অসন্তষ্টচিত্তে রণকার্য্যে পরাব্মুখ 

হইলেন। ভীমশুলপাণি হেক্টর উচ্চৈঃ্বরে কহিলেন, ছে বীরবৃদ্দ! 

ভাৰিয়াছিলাম, যে অন্ত রণে গ্রীক্দলের গৌরবরবিকে চির রাহুগ্রানে 

নিপতিত করিব; কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে বির্াঙগদাঁয়িনী নিশাদেবী, দেখ, 

আসিয়। উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরামলাভেই 

প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অন্ত এই শ্থলেই আমাদের অবস্থিতি। 



কেহ কেহ নগর হইতে সুখাগ্য পিষ্টকাদি দ্রব্য ও সুপেয় সুরাদি পানীয় 
দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর 

রক্ষার্থে কু, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্ধন্ধন কর, এবং তাহাদিগের 

খান দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রাকৃষোধ আগামী 

কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়। 

বীরবরের এই বাক্যে টয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। 

এবং তাহার বাক্যান্থুসারে কর্ম করিল। অগ্রিকৃড জালাইয়া রণীগণ 

রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অন্রশূন্ত নভোমগডলে 

নক্ষত্রমগ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুষ্পার্থে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্শূঙ্গ শৈলসকল 

ও দুরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেষপালদলের 

আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ শ্রীকৃশিবির ও স্বন্দম্ ন্দত্রোতের 

মধ্যস্থলে ট্রয়দলস্থ অগ্রিকৃণ্মমূহ শোতিতে লাগিল। এক সহ অগ্নিকু 

জলিল। প্রতি কুণ্ডের চতুষ্পার্ে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে 

লাগিলেন। রনণীষুখের সন্িধানে অশ্বাবলী ধবল যব তক্ষণ করিতে লাগিল, 

এইরূপে সকলে কনক-দিংহা্নাসীনা উবার অপেক্ষায় সে রগক্ষেত্রে 

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

রাজকুলেন্্র বৃদ্ধ প্রিয়াম্নন্দন অরিম্দম হেক্টর এইরূপ ন্বদলবলে 

রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। -আ্রীকৃশিবিরে এক মহাতক্ক 

উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল । 

সৈন্যের এরূপ সাহসশুম্থতায় নেত। মহোদয়ের! ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। 

যেমন ছুই বিপরীভ কোণ হুইতে বেগবান্ বায়ু বছিতে আরম্ভ করিলে 

মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশাস্তভাবে স্কুরিতে থাকে, গ্রীক্- 

সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হুইয়৷ উঠিল। 

_. ব্লাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্ অভীব ব্যথিত হাদয়ে ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ 

করিতে লাগিলেন। এবং রাজযন্দীবৃন্দকে অতি মৃত্ত্ধরে নেহা 

সভ্তামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা! হইঙগঃ রাজচক্রুবত্তা 

জলপূর্ণ প্রত্রবণের ম্যায় অনর্গল অশ্রবিদ্দ নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 



৫২ মধুস্দন-গ্রদ্থাবলী 

করতঃ কহিলেন, হে বাদ্ধবদল, হে গ্রীকৃকুলনাশক, ছে অধিপতিগণ ! দেখ, 

নির্দয় দেবকুলপিত। অদ্য আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। 

যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরস! দিয়াছিলেন, ভাহা ফলবত্তী 

করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতাস্ত অনিচ্ছুক। হায়! আমরা কেবঙা 

বিফলে বছ প্রাণ হারাইবার জদ্য এ কুরদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম ! 

এক্ষণে চল, আমর! দুর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় 

পরাভূত কর! আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজ্চক্রবর্তীর এই বাক্যে গ্রীকৃদল 

স্বশোকে যেন অবাক হুইয়। রহিল। কতক্ষণ পরে রণছূর্মাদ স্তোমিদ্ 

উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রুবত্তাঁ সৈম্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি, 

যাহা কহিতে বাগ! করি, সে লাঞ্থুনা-উক্তিতে আপনি বিরক্ত হুইবেন না। 

দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি; কিন্ত এর'প 

পদ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি 

কহিতেছ? বীরযোনি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীরয্যবিহীন, 

যে তাহার স্বদেশে ফিরিয়! যাইবে । যদি তোমার এমত ইচ্ছ৷ হয়, 

তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার এ পথ ভোমার সম্মুখে প্রতিবদ্ধকবিহীন। 

আর কেহই এরূপ করিতে বাসন! করে না'। আর কেহই ভ্রাসে পরৰশ 

হইয়া এরূপ বাসন করে না। রণবিশারদ গ্োমিদের এ কথায় সকলে 

প্রশংসা করিলেন । বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে স্ভোমিদূ! তুমি যথার্থ. 

কহিয়াছ। এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্ত 

এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অনুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্তা | 

তুমি প্রধান প্রধান নেত! মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহবান ৰর, 

এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ বাহুবলশালী বীরদলকে পরিথার সন্নিকটে 

এ শিবিরের রক্ষা! কার্য প্রেরণ কর। বিজ্ঞরের এ আজ্া রাজ 

শিরোধার্ধ্য করিলেন । রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের পরিতোষার্থে 

উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দামদলে আনয়ন করাইলেন। ভোজন 

পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেশ্তর কহিতে লাগিলেন, হে 

রাজচক্রবর্তী ! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা! বিশেষ মনোযোগ 

করিয়। শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী-আকিলীসের সহিত 

কলহ কর আপনার অতীব অগ্ায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ 

জানিৰেন যে, বীরকুলহরম্যক্ষের বাহুবলব্বরূপ আন্ৃতি ব্যতীত এমন কোন 



হেকটর-বধ ৫. 

আবরণ নাই, যে ততদ্দারা আপনি এ ভাম্বর-কিরীটা হেক্টরের নাশক 
 অন্ত্রাধাত হইতে এ সৈম্ের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায় 

রাজচক্তরবর্তী কহিলেন, হে ভগবন্। হেতাত। আপনি যাহ কহিতেছেন, 

ভাহা যথার্থ । কিন্ত আমি রোষ-পরবশ হইয়া ষে দুর্ম করিয়াছি, এই 

তাহার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্ন শ্রীতি-শৃঙ্খল পুনর্ধুক্ত করিতে 

আমি সেই অস্পৃষ্টা কুমারী ব্রীষীশ। নুন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ 

ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যদ্ঠপি ভগবান্ দেবকুলপিতা আমার্দিগকে 

রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম সুন্দরী 

নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা! করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উহ্থার 

পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্তধানি 

গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্তাঁ না হয়, সকলে তাহাকে 

দ্বপা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেব দেবকুলোস্তব হইয়াও এই দোষে নিখিল 

জগম্মগুলে ঘ্ৃণাম্পদ হুইয়াছেন। বীরকেশরীকে কহিও, যে এই সকল 

দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক! আমি 

এ সৈম্যদলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জোট! 

রাজরবাক্যে বিজ্ঞবর নেম্তয় মহ! সত্ব হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপত্তি ! 

এই তোমার উপযুক্ত কর্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে 

কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ বার্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রের” 

কর। আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফেনিক্স, মহেঘাস আয়াস ও অভিজ্ঞ 

অদিহ্যসের সহিত হছ্যম ও উরুবাতীস্ দুত্য়কে এ কাধ্য সাধনার্থে 

প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপরি সেচন 

কর, আর তোমর। সকছো মঙ্গলার্থে মঙলদাতা জুাুসের 'সকাশে 

প্রার্থনা কর। 

পরে পঞ্চজন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপথ দিয়। ৰীরকেশরী 

আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিলেন। এবং বনুধাপরিবেষ্টিত 

ভ্লদলপত্তিকে মলার্থে ঘ্ততি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির 

সমিধানে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন যে তিনি এক সুনিন্থিত মধুরধ্বনি বীগ! 

সহকারে বীরকুলের কীত্তি সংকীর্ভন করিয়া আপন চিত্তবিনোদন 

করিতেছেন । সখা পাত্রকুস্ নীরবে সন্দুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্বাগ্রে 
গেবোপম অনিশ্যুস্ শিবিয়ারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ 



৫৪. ; মধুক্ছদন-গ্রস্থাবলী 

জনের সহস! সন্দর্শনে চমৎকৃক হুইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের, 

হস্ত আপন হুল্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর ! আসিতে 

আজ্ঞা হউক! এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরামনে 

বসাইলেন। এবং পাক্রক্ুস্কে কহিলেন, হে সথে! তুমি উত্তম পাত্র দ্বার 

উত্তম স্থরা শীঘ্র আনয়ন কর। কেন না, অদ্থ আমার এ বাসস্থলে আমার 

পরমপ্রিয় মছোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন । বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য 

ক্রিয়। স্চারুরূপে সমাধা হইলে অদিম্যুস্ কছিতে লাগিলেন, হে দেবপুষট 

ধরী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার 

কারণ শ্রবণ কর। আমাদিগের জীবন স্নরণ অধুনা তোমারি হত্তে। 

কেন না, এ দলের সম্কটকারী-হেক্টর ম্ববলে আমাদিগের শিবির-সম্নিকটে 

অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ষে আমাদিগের পোত 

সকল ভশ্মসাৎ করিয়া আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে । অতএব 

তুমি মনোনিকৃত্তনকারী রোষ অস্ত করিয়া পুনরায় স্বকুস্তে আমাদিগকে 

রক্ষা কর। 

রাজচক্রবর্তা আগেমেমনন্ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। 

এবং তোমাকে কৃশোদরী ব্রীধীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তত। এবং 

সাহার তিন লাবণ্যবতী ছুহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার 

সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্ত যন্পি, হে রিপুদ্থদন, 

এ সকল ৰস্ত গ্রহণে তোমার রুচি ন। হয়, তথাচ রিপুগীড়িত শ্রীকৃষোধ- 

দলের প্রতি তুমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে 

কতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু হেক্টরকেও 

ম্বোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় ষশঃ লাভ কর। 

বীরকেশরী আকিলীসৃ উত্তর করিলেন, হে অনদিন্যুস্* আমি 

তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথ! মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব। দে 

কপট ব্যক্তি নরকত্বার তুল্য আমার নিকট ঘ্বণিত। যে তাহার 

£তেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধম। 

রাজচক্রবর্তী আগেমেমূননের সহিত আমার ভগ্ন ০১৪ আর কোন 

মতেই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। 

দেখ! যেমন বিহুলগী পক্ষবিহীন ও জায়ারারা শিশু ৪9 

পালনার্থে বহুবিধ আয়াম সহ্য করিয়া বহুবিধ খাস্ঠপ্রব্য আনয়ন করে, 
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আপন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়। তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ 

আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি; কত শত বৃতাস্তসদৃশ 

রিপুকুলাত্তক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি । কিন্তু ইহাতে 
আমার কি ফল লাভ হুইয়াছে। তোমরা! সকলে ন্বস্থানে ফিরিয়া যাও। 

কল্য আমি সাগরপথে স্বজম্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব। 

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়। তাহাকে বিবিধ 

প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্ত তাহাদিগের যত অকর্মপ্যি ও বিফল 

হইল। বীরকেশরী আকিলীসের হৃদয়কৃণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্বববৎ 

অলিত রহিল। দৃত মহোদয়েরা বিষণ্ন বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন 

করিলে রাজচক্রবন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিন্যুস্ ! 

হে গ্রীককূলের গৌরব ! কি সংবাদ। তোমরা কি কৃতকাধ্য হইয়াছ। 

অদিশ্যুস্ উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস্ এ সেনার 

হিভার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাধুক। কল্য প্রত্যষে চ্ভিনি 

সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্তীকে 

নিতান্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণহূর্দ গ্োমিদ্ কহিলেন, মহারাজ, এ 

দুরস্ত প্রগল্ভী মুটের নিকট আপনার দুত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্ঘ্য 

হইয়াছে । কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মন্লাঘা শত গুণে 

বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহ ইচ্ছা, সে তাহাই করুক। হয় ত, কালে দেবত। 

তাহাকে রণোৎম্বক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাত 

কর! আবশ্যক । প্রত্যুষে হৈমবতী উফ! সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি 

পদাতিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্র বীরবীর্য্ে 

কার্ধা সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ গ্যোমিদের 

এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্রে প্রশংসনীয় হইল। পরে সকলে গাত্রোথান 

করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন । 

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তব স্ব শিবিরে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর উতসঙ্গ প্রদেশে 

বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচত্রবর্তী 

আগেমেম্ননের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন নাঃ হৃতরাং 

লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন । যেম”, নুকেশা দেবী 

হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যংকালে আসার, কি শিলা, কি'তুষার- 

বর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যারস্তে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ 

৯ 
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হয়, অথব1 যেমন, কোন দেশে রণরাপ রাক্ষস নরকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে 

আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অশ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্ধ সে দেশে 

সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপূর্ব্বক 
আর্তনাদ ও দীর্ঘনিশ্বাসে পুরিয়া উঠিল । যত বার তিনি রগক্ষেত্রবর্তা 
বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নিকুণ্তমগ্ডুলীর একত্র 
সংগৃহীত অংশুরাশি দর্শনে তাহার দর্শনেজ্দ্িয় অন্ধ হইয়া উঠিল। 

অনিলানীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ সঙ্গীতযস্ত্রের হমধুর বিশুদ্ধ 
তানলয়ে মিশ্রিত কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল । 
যতবার তিনি স্বসৈম্তের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের 

নিরানদ্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছি"ড়িতে লাগিলেন। - 

কতক্ষণ পরে যে শয্যাক্ষেত্র ছুর্ভাবনারূপ কৃষীবল তীক্ষ কণ্টকময় 
করিয়াছিল, সে শয্য! পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গানত্তররোথান করিলেন। 

প্রথমে বক্ষদেশ স্ববর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর 

পাছুকাদয় বাধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিজলবর্ণ সিংহচর্্ম 
ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন। স্কন্দপ্রিয় বীরকেশরী 

মানিল্যুসও ্বশিবিরে সৈন্যের ছুর্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ 

করিয়া! শধ্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিন্যাস করিয়া স্থীয় 

রাজভ্রাতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে 

রধীত্বয়ের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপনি কি 
নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি. 

এই ইচ্ছা যে, রিপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুগুভাবে প্রেরণ করেন! এ 

ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার 

সাধ্য হইবে। 
রাজচক্রবর্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি স্ুমনত্রণার্থে বিজ্ঞবর 

তাত নেম্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি । আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে 

যে, দেবকুলপতি প্রিয়াম্নন্দন অরিন্দম হেকৃটরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। 

নতুবা কোন একেন্্র নরযোনি বলী এরূপ অদ্ভুত কর্ম করিতে পারে? 

মমে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ ছার্দদাস্ত অশান্ত ব্যক্তি কিন! করিয়াছিল। 

গ্রীকৃসেনার শ্বতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উত্তাপ কি গতর 
দুরীকৃত হইবে । হে দেবপু্ ভাতঃ! রিপুকুলত্রাস আয়াস্ ও আন্াম্য 
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নৃহজ্জনকে গিয়া ডাকিয়া! আন। আমি বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সম্মিকটে 
যাই। মহারাজ এইরাপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর 

নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপৃর্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল 

শষ্যাশায়ী হইয়। রহিয়াছেন। একখানি ফলক ছুইটা শূল এবং ভাস্বর 

শির্ক, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের 

পদধবনিতে নিদ্র। ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, তুমি, এ ঘোর 

অন্ধকার রাত্রিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার এ শয়নমন্দিরে সহসা 

উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ। নতুবা নীরবে আমার নিকটবর্তী 

হইলে তোমার,আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি কি চাহ। দেখ, যদি 

স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি । মহারাজ উত্তর করিলেন, হে 

তাত! হে গ্রীকবংশের অবতংস! আমি সেই হতভাগা আগেমেমূনন্ ! 

যাহাকে দেবরাজ ছুত্তর বিপদর্ণবে মগ্ন করিয়াছেন। এ ছ্রবন্থা। হইতে 

যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাতিলাষে 

এরূপ স্থানে আগিয়াছি। আমি ছূর্ভাবনায় একেবারে যেন জীবন্ত ও 

হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ, রণছ্বর্বার হেক্টর স্ববলে আমাদের 

শিবিরদ্ধারে থান। দিয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার কৌশলে অন্য 

নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সন্সেহ বচনে কহিলেন, 

বস! আগেমেম্নন্! আমার বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্টরকে 

এত দুর আমাদের অপকার করিতে দিবেন না। কিন্ত চল, আমর উভয়ে 

অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমর! যে বিষম 

বিপঞ্জা্লে বেষ্টিত, 'তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর 

আস্তে ব্যন্তে রণশস্ত্র ধারণ করিয়া রাজচক্রবর্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী 

অদিম্যুসের শিবিরে গমন করিলেন। অনদিম্যুসু অতিশীনত বীরদয়ের 

আহ্বানে শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণছুর্মাদ 

স্লোমিদের শিবির-সন্লিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা 

যাইতেছেন। তাহার চতুষ্পার্্ে শূলীদলের চ্যুত শূলগ্র বিছ্যাতের গ্ঠার 

চকৃমক্ করিডেছে! প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে হু রখীর শিল্রাতঙ 

করিয়া কহিলেন, হে গ্োোমিদু! এ কাল নিশাকালে কি তোমার রা 

বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ গ্লোিদ্ চকিত হইয়া 

গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ! তোমার সদৃশ াস্তিশৃন্ত জন কি 
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আর আছে! এ সৈন্টে কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে 
বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের 

দিকে চলিলেন। যেমন বন্য পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের 

দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়] মেষপালদলের। স্ব স্ব মেষপালের 

রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিদ্রায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্র হস্তে জাগিয়৷ থাকে, 

বীরবরের৷ দেখিলেন, যে প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে । বৃদ্ধবর 

সন্তোষোজ্জি ও সাহসোত্তেজক বচনে কহিলেন, হে বতসদল! প্রহরী- 

কার্ধ্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীধ্যশালী জনগণের এইব্নাপই উচিত। 
অতএব তোমরাই ধন্য ! এই কহিয়! বীরবরের৷ পরিখা পার হইয়া এক 

শবশৃহ্য স্থলে বসিয়! নিভৃতে নান। উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । 

বিজ্ঞবর নেমশুর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যন্তি কে 

আছে, যে সে গুপগ্তচর-কার্্যে কৃতকার্ধ্য হইতে পারে। রণবিশারদ গোমিদ্ 

কহিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান 
করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে, মনোরঙ্গের 

আরও বৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথ! শুনিয়া অনেকেই তাহার সঙ্গে 

যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিস্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী অদিস্থ্যসূকে 

সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । বীরছয় ছদ্মাবেশ ধরিলেন। এবং 

অতি তীক্ষ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে 

যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী বাযুপথে একটী বক পক্ষী 
উড়াইলেন। স্থতরাং ঘোর তিমিরযোগে বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে 

পাইলেন না.। তথাচ পক্ষপরিচালনার শব্দে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাহছাদিগের 

বোধগম্য হইল। মহাদেবীর বিবিধ স্ততি করণান্তে দিংহদ্বয় সে ঘোর 

অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, ভগ্ন অন্তরভৃপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোগিতত্রোতের 
মধ্য দিয়! নির্ভয় হাদয়ে রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন। 

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিন্যসূ কিঞ্িৎ অগ্রমর হইয়। সহচরকে অতি 
মৃম্বরে কহিলেন, সথে গ্যোমিদ্ ! বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের 

শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আমিতেছে। আমি এক আগন্তক জনের 

পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিস্ত একি একোন গুপ্তচর, না তস্কর 

মৃতদেহ হইতে বন্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আঙিতেছে, এ নির্ণয় করা 
হকফষর। আইন! আমরা উহাকে আমাদিগের শিবিরাভিমুখে যাইতে 
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দি। পরে পশ্চান্তাগ হইত্বে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ অতি সহজ 
হইবে। এই কিয়! বীয়দ্বয় মৃতদেহপুঞ্জমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। 

অভাগা আগন্তক জন অকুতোভয়ে ও দ্রেতগমনে গ্রীক শিৰিরাভিমুখে 

চলিতে লাগিল। অকম্মাৎ বীরদ্বয় গাত্রোথান' করিয়া তাহার পশ্চাতে 
ধাবমান হইলেন। যেমন তীক্ষদণ্ড শুনকদ্য় বনপথে আর্তনিনাদী কুর 

কি শশকের পশ্চান্ধে ধাবমান হয়, বীরদ্বয় সেইরূপ পলায়নোশুখ চরের 

অভিমুখে উর্ধশ্বাসে প্রাণপণে দৌড়িলেন। মহাতন্কে অভাগা সহস৷ 

গতিহীন হইল । এবং অকাতরে কছিল, “হে বীরদ্ধয়! তোমরা আমার 

প্রাণদণ্ড করিও না । আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। 

আমার পিতা আমাকে যুক্ত করিত্বে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার কোনই 

সন্দেহ নাই ; কেন না, আমি তাহার একমাত্র পুত্র ।” প্রিয়ম্বদ অদিশ্াস্ 

প্রিয়বচনে কহিলেন, “হে দোলন, তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ 

করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি আমাদের*সহিভ 

চাকুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে । হেক্টর কোথায়? এবং 

শিবিরের কোন পাশে সৈন্দল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রায় বশীভূত 

হইয়া রহিয়াছে?” দৌলন রোদন করিতে করিতে কহিল, হায়! 

হেকৃটরই আমার এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া 

এই পথের পথিক করিয়াছে । তাহার সহিত নেতৃবৃদ্দ দেবযোনি ঈলুুসের 

সমাধিমন্বির-সম্িধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর শিবির 

রক্ষা কর্মে নিযুক্ত নাই। তথাচ স্থানে স্থানে যোধচয় অস্ত্র ধারণ করতঃ 

অতি সতর্কে আছে, কিন্ত যদি ভোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তৰে 

যে দিকে ট্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্ীস্যুস্ শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে 

যাও। কেন না, নরেন্দ্র কেবল অন্ত সায়ংকালে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, 

এবং তাহার দগীবর্গ পথশ্রাত্ত হইয়া নিতাত্ত অসাবধানে নিদ্রাদেবীর 

সেবা করিতেছে। রাজে্বর হ্রীস্যুসের অশ্বাবলী ত্রিতুবনে অহনা, হারার, 

রথ স্ুবর্ণরজতে নিগ্মিত, এবং তাহার হৈম বর্ম এতাদৃশ অনুপম € ছা 

কেৰল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত । হে রিপুবিমুখকারী বীরছয় ! দেখ, 

আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কি নাই, অতএব তোমর 

আমাকে, হয় ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গা 

বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।” প্রাণভয়ে বিকলাত্বা দোলল এইরূপে 
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রিপুদ্বয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে নির্দয়হৃদয় 

গ্োমিদূ সহসা তাহার গলদেশে প্রচ খড়গাধাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন 

হইয়। ভূতলে পড়িল। 

তৎপরে বীরদ্বয় অতি সাবধানে ট্রাকীয়। দেশস্থ সৈগ্াভিমুখে চলিলেন, 
এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর পুরুষ শমনাগারে 

চলিলেন। রাজেশ্বর তরীন্যস্ও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার 

অনুপমা অস্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়৷ বীরদ্ধয় শিবিরাভিমুখে অতি 

দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়সৈচ্যে সহসা মহাকোলাহুল ধ্বনি 

হইয়। উঠিল । 

এ দিকে বীরদ্য় হ্রীস্থ্যসূ রাজেশের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া 

আশুগতিতে স্বদলে রণাভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবর্তা 

আগেমেম্নন্ ও বৃদ্ধ নেস্তরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভৃতে বনিয়াছিলেন, 

সে স্থলে আগন্তক বীরদ্বয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবস্তী ত্রস্ত ও 

সোতকণঠ ভাবে. নেস্তরাি সঙ্গী জনকে কহিলেন, “বোধ হয় কতিপয় 

অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিদ্রেত গতিতে এ দিকে আসিতেছে । 

অতএব সকলে সাবধান,» এক জন কহিলেন, “এ বৈরী নহে, এ দেখ 

বিবিধ কৌশলশালী অদিহ্্যস্ ও রিপুগর্ববরর্বকারী গ্যোমিদ্ কয়েকটা 

রণতুরঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে ।” রাজা মিত্রদ্য়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন 

করিয়া পরমাহলাদে কহিলেন, “হে গ্ীককুলগৌরব-রবি অদিহ্থ্যসূ, তোমাকে 

কোন দেব এ ছুর্লত প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী 

অংশুমালীর একচন্র রথ হইতে কৌশলচক্রে অপহরণ করিয়াছ, এরাপ 

অপরূপ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বখণ্ডে আছে ?” 

মহেঘ্ান অদিহ্যস্ রাজপ্রবীর হ্রীন্যুসের নিধন ও বাজীরাজার অপহরণ 

বৃন্বাস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, 

ক্লান্ত বীরধুগল চলোম্মি সাগরে রক্তার্্র দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে 

স্বাদিত করিলেন। পরে সুখাগ্ভ দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে 

মহাদেবী আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞিৎ সুরা সিঞ্চন করত? অবশিষ্ট 

ভাগ হষ্টহৃদয়ে পান করিতে লাগিলেন । 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

হেমাঙ্গিনী দেবী উষ বরাঙ্গপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া 
মরামরকুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোথান করিলেন। দেবকুলেন্্ 
বিবাদদেবীনাম়ী কলহুকারিণী নিষ্কুপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে 
গ্রীকৃশিবিরে ত্বরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহ্ঘাস 
অদিন্যুসের শিবিরদ্ধারে দড়াইয়া ভৈরবে হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন; এবং 
স্বমায়ায় গ্রীকৃষোধবুন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে 
জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজচক্রবর্তী 
উচ্চৈঃম্বরে বীরনিকরকে সমরসজ্জ। ধারণ করিতে অহুমতি দিলেন। এবং 
আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন। 

হেমবর্মের বিভা নভোমগুল পর্যযস্ত ভাতিতে লাগিল । গ্রীকৃকুলহিতৈষিণী 
দেবকুলরাণী হীরী ও বিজ্ঞকুলারাধ্যা দেবী আথেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে 
আকাশে কুলিশনাদ করিলেন। বাররাজী রাজচক্রবত্রার সহিত পদব্রজে 
শিবির হইতে রণক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর 

সহিত স্যন্বনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুদ্দিকু বিভীষণ 

কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল । 
ও দিকে এক প্রত্যন্তপর্র্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্য্যার্থে 

সুসঙ্জ হইল । এনৈশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্টরের 

চতুষ্পার্থ্ে দণ্ডায়মান হুইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন 
আকাশে উদয় হইয়৷ ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অমঙ্গল ঘটনার 

বিভীষিকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেধাবৃত 

হয়, বীরকেশরী ট্রয়নগরীয় সৈম্মধ্যে গ্রীকৃসৈম্যের দর্শনপথে সেইরূপ 
প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং তাহার বর্ম হইতে যেন এক প্রকার 

কালাগ্নির তেজ বাহির হইলে লাগিল। 
যেমন কোন ধনী জনের শস্যক্ষেত্রে কৃষীবলের অস্ত্রাাতে শন্যশীষ 

চতু্দিকে -পতিত থাকে, এইরূপ ছুই পক্ষ হইতে বীরবৃষ্দ ভূতলশায়ী 
হইতে লাগিল । নিষ্কুপা কলহকারিণী বিবাদদেবী হাদয়ানদ্দে উচ্চ চীৎকার 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য দেব দেবীরা স্বীয় ্বীয় সুন্দর 

মন্দির হইতে রপক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
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ষে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে 

ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ -নিত্যক্রিয়ায় পরাজ্মুখ হয়, ও আহারাদি 

ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাস। নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর 
আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে ল[গিলেন। রাজচক্রবস্তা 
সৈম্াধ্যক্ষ মহোদয় হ্ধ্যক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যহে প্রবেশ করিলেন। 
অনেকানেক রণী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন । যেমন 

রক্তদস্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে 

দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধ! দেয় না, বরঞ্। কম্পিত হাদয়ে 
উর্ধশ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরাপ ট্রয় দলস্থ কোন 
নেতার এতাদৃশ সাহস হইল ন] যে, ভিনি রাজচক্রবত্তার সম্মুখবস্তাঁ হইয়। 
তাহাকে নিবারণ করেন । যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে ছুর্্বার 

হইলে চতুদ্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাত্রাসে ভশ্মসাৎ হইয়া 

যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তীর অস্ত্রাধাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। 
পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সিংহনিনাদ অশ্বাবলীর 
ত্রেষা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পুর্ণ করিল । উভয় দলে 
অগণ্য রণীগণ আর্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিক্ষেগী 

দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্টরকে এ ন্ছল হইতে দুরে রাখিলেন। স্ুৃতরাং 
তাহার বিহনে ট্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভঙ্গোৎসাহ হইল, এবং 
রাজচক্রব্রাীর অনিবার্য বীরবীধ্য স্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরা ভিমুখে 

ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন 
মেষ কিন্বা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল উর্দৃশ্বাসে পলায়ন করে, এবং 
পশ্চাতে পড়িলে যে সে ছুর্দান্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে, এই আশঙ্কায় 

সকলেই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথালাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং 

মকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসায়ে যুখমধ্যে এক মহা! বিষম গোলযোগ উপস্থিত 

হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শুঙ্গাধাতে গতিহীন হুইয়। পড়ে" সেইরাপ 

রয়স্থ সৈশ্দল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎপর হুইল। যাহার! যাহার! 
দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ববপশ্চাতে পড়িল, কেশরীর ম্যায় রাজচক্রবন্তাঁ প্রচণ্ডাধাতে 

তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। ব্মনেকানেক রথীশৃন্য রথ 
ঘোর ঘর্থরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্ত সে সকল রথের অলঙ্কারত্বরাপ 

ৰবীরবরের! ধরাহলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্রেছানন্দ, এ সকলে 
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জীবনানন্দের সহিত জলাগুলি দিলেন। এইরাপে রাজচক্রবন্থ প্রায় 
নগরতোরণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন।. ইহা দেখিয়া দেবকুলপিত। অমরাৰতী 

হইতে উৎসফেনি ঈডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী 
দেবদৃতী ঈরীষাকে কহিলেন, “হে হেমাঙ্গিনি! তুমি দ্রুতগতিতে 

বীরকেশরী হেকৃটরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীকৃসৈম্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবত্তা 

আগেমেম্নন্ শুল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ ন1 দেন, 

ততক্ষণ প্রিয়াম্পুত্র যেন ব্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অন্যান্য বীরপুণ্তকে 

রণক্রিয়া সাধনার্ঘে উৎসাহ প্রদান করেন ।” যেমন বাযু-তরঙ্গ বাযুপথে চলে, 

দেবদূতী সেই গতিতে যেন শুন্যদেশ ভেদ কারয়া বীরকেশয়ীর কর্ণকুছরে 

দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লক্ষ দিয়া 

ভয়বিহবল যোধদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বীরসিংহের সিংহনিনাদে 

ও তাহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে তীরুতাও যেন একেবারে 

আত্মন্মভাব বিশ্বৃত হইয়া বীরকার্ষ্যোপযোগী হইয়৷ উঠিল । রাজচক্রবর্তাঁও 

অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে দলিতে লাগিলেন । 

ঈগীছুয় নামক অন্তেনরের এক পুন্র বীরদর্পে রাঞ্জচক্রব্তীর সন্মুখব্তা 

হইল। কিন্তু রাজচক্রবন্তাীর ভীষণ শুলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়। আপন 

নবপরিণীতা বনিতার অপরাপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন আশায় চিরকালের 

নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ ছুরবস্থা অবলোকনে 

কয়ন নামে বীর পুরুষ মহ! রুষ্টভাবে তীক্ষতম কৃত্ত দ্বারা লোকাস্ত রাজ! 

আগেমেম্ননের বাছ ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবত্তী রণরঙলগে বিরত 

না হইয়া ভীমপ্রহরী কয়নকে ভীম প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। 

কিন্ত মুহুর্ত মধ্যে যেমন গর্ভবতী রমণী সহস! প্রসব-বেদনায় কাতর। হয়ঃ 

এবং মে অসহ্া গীড়ায় তাহার কোমলাজ শিথিল ও অবশ হয়ঃ রাজ- 

সার্ভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ দ্রুতে রখারোছণ করিয়া সারথিকে 

শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশীধা্ে অশ্বাবলী এরূপ 

দ্রুত ধাবনে ঘর্ঞ্জনিত ফেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ 

করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধকর্মে ভঙ্গ দিলেন। তদ্দর্শনে প্রিয়াম্পুত্র 

কুলচুড়ামণি হেক্টরের স্মরণপথে দেবাদেশ আরাঢ হইল । যেমন কোন 

ব্যাধ শুত্রদন্ত শুনকবৃদ্দকে কোন বরাহ কিন্বা সিংহকে আক্রমণ? করিতে 

সাহস প্রদান করে, সেইরপ রিপুনুদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্টর শববগে 
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অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড বাত্যা। আকাশমগ্ডল 

হইতে কোন কোন সময়ে নীলোম্মিময় সাগর আক্রমণ করে, আপনিও 
সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল । অনেকানেক 
বীরবর ভূতলে শয়ন করিলেন। কি নেতা কি নীত ব্যক্তি কেহই তাহার 
শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে জলদল 

আন্দোলিত হইলে তরঙ্গমমূহ হইতে আকশপথে অগণ্য ফেনকণা উড়িয়া 

পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল 

চতুদ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ ঘটন৷ দর্শনে কৌশল- 

শালী অদিন্যুস্ রণহর্মদ গ্োমিদূকে আহ্বান করিয়। কহিলেন, “সখে, 

আমরা কি সহসা বীরবীর্ধযরহছিত হইলাম?” এই কহিয়! উভয়ে ট্রয়স্থ 

দৈহ্যদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদস্ত বরাহদ্বয় আক্রমী শ্বচক্রকে 
আক্রমিয়া লগণ্ড ভণ্ড করে, বীরঘয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন । 

 রিপুমরর্দন হেকৃটর রিপুদ্বয়কে দূর. হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে 
হুছঙ্কারে ধাবমান হইলেন, সে কাল হৃহুহ্কার শ্রবণে রণবিশারদ ছ্যোমিদ্ 
শশঙ্কচিত্বে সুচতুর অদিস্যুস্কে কহিলেন, “সখে, এ দেখ, ভয়ঙ্কর 

হেক্টর যেন নিধনতরঙগরূপে এ দিকে বছিতেছে, আইস, দেখি, 
আমাদের ভাগ্যে কি আছে;” এই. কহিয়৷ রণতুন্মদ ছ্োমিদ্ আপন 

শুল আগন্তক বীরহর্ধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী 

অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল । | 

এক পার্খ হইতে বীর সুন্দর স্কন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজন! 
করিয়া রণহন্ম্দ ছোমিদের পদবিহ্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন, “হে 

পরস্তপ গোমিদৃ! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্ত 

আক্ষেপের বিষয় এই যে তোমার উদরদেশ ভিম্ন করিয়া তোমাকে 

চিররণবিরত করিতে পারে নাই ।৮ অকুতোভয় ছেোমিদ্ উত্তর করিলেন, 

«রে ধন্বী, রে:গ্লানিকারক, রে অলকালম্কত অঙ্গনাকুলপ্রিয় ছুর্মাতি! তোর 

অস্ত্রাধাতে আমার কি হইতে পারে? তোর অক্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী 

ও শিশুর ম্যায় ।. তোর যদি রণম্পৃহা। থাকে, তবে সন্মুখ-রণে বিমুখ হইস্ 

কেন?” বিখ্যাত শুলী সখ! অদ্দিম্যুস্ পরম যত স্ভীর ক্ষতস্থল হইতে 

টানিয়া বাছির:.করিলে.ঘোমিদ বিষম যাতনায় অস্থির -হুইক়্। রণস্থল হইতে, 

শিবিরাভিমুখে, রথারোহণে চলিলেন। শুলকৃশল- অদিম্যুস্ একাকী 



হেক্টর-বধ 

পু পপ বৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃচ্দ 
শুনকবৃন্দ 58 গুলের চতুষ্পার্থ্ একত্রীভূত হইয়া! অবস্থিতি করে, 

আর যখন সে রক্তদস্ত কৃতান্তদুত বাহির হয়, তখন সকলে সভয়ে কেবল 

দুর হইতে অন্ত্রনিক্ষেপ করিতে থাকে: উরয়স্থ ফোধেরা গ্রীকযোধবরকে 

সেইরূপে আক্রমণ করিল । 

নৃুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে অদিম্যুসের দৃঢ় ফলকে শুল 

নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র ছূর্ভে্ধ ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন 

করতঃ চর্ম পর্য্যস্ত ভেদ করিল। কিন্তু সবনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী এ 

প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ কারতে দিলেন না.। 

ঘশন্বী অদিন্্যুস্ বিষমাধাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার 

করিলেন। পরে স্বহস্তে শৃল টানিয়] বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে 

বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়ায়স্থ 

যোধদল তাহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্তনাদ করতঃ অপন্ত 

হইতে লাগিলেন। : | 

্দ্প্রিয় মানিলুাসূ রিপুকুলত্রাস আয়াসূকে কহিলেন, “সখে, বোধ 

হইতেছে, ঘেন মহেঘাস সমরক্ষেত্রে আর্তনাদ করিতেছে, কে জানে, 

কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হুইয়৷ পড়িয়াছেন ৮ এই 

কহিয়া বীরঘ্য় দ্রুতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া! সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবমান 

হইলেন। কতক দূর গিয়। দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখাপ্রশাখাময় 

বিষাণ-বিশিষ্ট মুগ কিরাতের শরাধাতে ব্যখিত হইয়৷ রণপথ রুক্তাক্ত করতঃ 

পলায়ন করে, মহ্ঘোস অদিশ্্যুস্ সেইরাপ রক্তার্ডজ কলেবরে ধাবমান 

হইতেছেন, এবং যেমন সেই মুগের পশ্চাতে পিল শৃগালজাল 

তৎমাংসা ভিলাষে দলবদ্ধ হইয় তাহার অনুসরণ করে, ট্রয়নগরস্থ ষোধদল 

মহাবশাঃ অদিম্যুসের বিনাশার্থে সেইরূপ হুহঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে 

হার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্ত এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী 

সহসা নয়নাকাশে উদ্দিত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া 

পলায়ন করে, সেইরাপ বলম্তস্তস্বরূপ রিপুত্রাস আয়াম্কে দেখিয়া 

রিপুদলের সেই দূশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাপতয়ে দূলভ্রষ্ট হইয়া, যে 

ষে দিকে সুযোগ পাইল সে নেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্ট1। করিতে 
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লাগিল। কিন্ত যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় নদশ্রোতঃ. পর্বত হইতে 
গম্ভীর নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, 1ক গুল্ম, ফি পাষাণখণ্ড, যাহা 
অগ্রে পড়ে, তাহাই অনিবাধ্য বলে বহিয়৷ লইয়া যায়, সেইরূপ হুর্ভেস্ত 
ফলকধারী আয়াস্ অশ্ব, পদাতিক, রথ, প্রচগ্ডাঘাতে লণ্ড ভণ্ড করিতে 
লাগিলেন। অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্টর এ 
হুর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিত্বেন না। কেন না তিনি সৈচ্যের বামভাগে 
স্কমন্্র নদতটে রণব্যাপারে ব্যাপূত ছিলেন। যে সকল মহা মহ! বীর সে 

স্থলে সাহস-ভরে যুঝিতেছিল্ন, তাহারা সকলেই বিমুখ "হইলেন, পরে 
তাম্বর-কিরীটা রী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে 
রথ পরিচালিত করিলেন। শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথচক্রে চূর্ণ 

হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্দমমের 

সমাগমে রিপুস্তদ আয়াসের বীর-হদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং 
তিনি আপন ছূর্ে ফলক ফেলিয়া আরক্তনয়নে শক্রদলের প্রতি 

দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ 
বৃষপরিপৃর্ণ গোষ্ঠ অক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন ঘে গোষ্ঠ-পরিবেষ্টনকারী 
রক্ষকদল তীক্ষদস্ত শুনকব্যুহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জদ্য 
শঙলাকাবৃষ্টি ও মূহ্মূহ বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জলিত করিলে, যেমন 
সে পশুরাজ কৃতকার্ধ্য ন। হুইয়৷ বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেল। 

করিয়া নিশাবসানে স্বগহবরে ফিরিয়া যায়, বীরেশ্বর আয়াস্ সেইরূপ 
অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে রণরঙ্গে ভঙ্গ দিলেন। রিপুত্রাম আয়াস্কে 

এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়৷ তাহার অনুনরণ করিতে 

আরম্ভ করিলে উরিপুন নামক যশন্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে 

লাগিলেন । কিন্ত দেবাকৃতি রথী স্কন্দর তীক্ষতম শরে তাহার দেহ ক্ষত 
করাতে তিনিও রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ 
রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে 
মহাকোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপুর্বক শিবিরাভিমুখে পৌঁড়িয়া চলিল। 

সৈম্তদলের রণভঙ্গারধ বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভ্যন্তরে যেন 
প্রতিধ্বনিত হুইয়। উঠিল। বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্রক্ল,স্কে 
আহ্বান করিয়া উভয়ে একত্রে বহির্গত হইয়া গ্রীকৃদলের ছুরবস্থা সন্দর্শনে 
সহাম্ বদনে কহিলেন, “হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা ষে দিন আমার পদতলে 
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অবনত হইবে, সে দিন আর অধিক দূরবর্তী নহে। এ দেখ, ছদাস্ত 
হেক্টরের কুস্তাস্কালনে কি ফল হইয়াছে । আম! ব্যতীত দেবনরযোনি 
কোন্ যোধ প্রিয়াম্পুত্রকে রণে নিবারণ করিতে পারে । আমারও এ 

হৃদয় তাহার বীর্য্যে সমরে ভূরি ভূরি কীপিয়া উঠে। সে যাহা হউক, 

তৃমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের নিকট হইতে রণবার্তা লইয়া আইস!” 

পাত্রক্ুস্ অমনি দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বৃদ্ধরাজ নেম্তর পাত্রকুসূকে স্মেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! 
তোমার ও দেবসদৃশ সখার মহ্থল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর 

বিহনে আমাদিগের কি দুর্ঘটনা না ঘটিতেছে? তুমি যদি পার, তবে তাহার 
রোষাগ্নি নির্বাণ করিয়া তাহাকে আমারদিগের সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং 

তাহার বীর-পরিচ্ছদে শ্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও। 

দেখি, যদি এ ছলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল কলাস্তি 

দুরীকরণার্থে অবসর দেয়,” বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই কুমন্ত্রণায় আয়ুহীন পাত্র্,স্ 
সুখার শিবিরাভিমুখে ব্যগ্রপর্দে যাইতেছেন, এমত সময়ে ক্ষতকলেবর 

উরিপ্লুসকে কতিপয় যোধ ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত 

হইল। সরল-হাদয় পাত্রক্স্ রাজবীর উরিপ্লুসুকে এ হ্াদয়বৃ্তনী অবস্থায় 
দেখিয়। তাহার শুশ্রাষাক্রিয়ায় সবত্ে রত হইলেন। ম্ৃতরাং তদণ্ডে সথার 

শিবিরে যাইতে পারিলেন না। | 

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্ত ্য়দল 

রিপুকুলবিনাশকারী ছেক্টরের সহকারে নিবর্বাধে পরিখা পার হইতে 

লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন তীক্ষদত্ত নিভাঁক বন-শুকর 

অথবা মৃগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রসশালী পণ ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত 

শলাকামাল! অবহেল। করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভীষণ গর্জন 

করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বীরসিংহ হেকৃটর সেইরাপ করিতে 

লাগিলেন, এবং য্ুন যে দলের অভিমুখে সে পশ্ড রোষতাপে তাপিতচিত্ব 

হইয়া ধায়, সে দর িদদণ্ডে প্রাণতয়ে পলায়নোম্ুখ হয়, সেইরপে নিধন- 
$. দুর্বার বাহুবলরাপ ত্োতে গ্রীকৃসেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া 

চতুদ্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত 

সাহসে পরিখা পার হুইল। কিন্ত রথারোহী বীরদূলের পক্ষে সে 

পরিখাতরণে নানাবিধ বাধ! দেখিয়া রিপুদমী পলিছ্যয় উচ্চৈ-্বরে কহিলেন, 
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“ছে বীরবৃন্দ ! আমার বিবেচনায় রথ ও অস্বারোহণে এ পরিখাতরণত্রিয়া 
অতীব অবিবেচনীয়; কেন না, ইহার পথের অপ্রশশুতানিবন্ধন 
্রত্যাবর্তনকালে রথ ও অশ্বসমূহের বর্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ 

হইলে আমাদের বিষম বিপদের সম্ভাবনা ।” বীরবরের এই হিতোপদেশ 
বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল। এবং চতুরঙগদলে সকলেই রথ ও 

তুরম হইতে তৃতলে লম্ফ দিয়া পদব্রজে ধাবমান হইঙেন। প্রতি 

সৈগ্যদলের পুরোভাগে সুন্দর বীর ক্ষন্দর মহেঘাস এনেশ, রিপুমর্দন 

সপাঁদিন, রিপুবংশধ্বংস গ্রৌকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ ছহঙ্কার নিনাদে পরিখা 
পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন। 

যেমন হেমস্তান্তে বারিদপটলী তুষারকণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয় দল 
হইতে চতুর্দিকে অন্ত্রজাল পড়িতে লাগিল। এবং বীরকুলের শিরস্ত্রা 
নিস্ত্িংশপুঞ্জে বাজিয়া ঝন্ ঝন্ স্বননে শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল : দেবদেবী 
গ্রীকৃদলের এ ছুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহর্ম্যময়ী অমরাবতীতে পরম নিরানম্দ 

হইলেন। কিন্তু দেবকুলকান্তের ত্রাসে কেহই কিছু করিতে পারিলেন 

না। যেস্থলে রিপুকুলাস্তক হেক্টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন পলিছ্যয়ের 

সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে স্থলে তাহারা উভয়ে আকাশমার্গে 

এক অদ্ভুত শকুন দেখিতে পাইলেন। সহসা এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ 
রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাণ্ডকলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উড়িতেছে। তীব্র 

বেদনায় ভূজঙ্গমের অঙ্গ আকুঞ্িত হইতেছে, তথাচ সে বেরিনির্যাতনার্থে 

তাহার গ্রীবাদেশে দংশন করিল। পক্ষিরাজ এ অসহনীয় দংশন-গীড়ায় 
কাকোদরকে ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈম্যমধ্যে পড়িল। পক্ষিরাজ শু্য 
ক্রমে স্বনীড়ে উড়িয়া চলিল। পলিছ্যয় বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, “হে 

হেক্টর ! এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে । আমি বিবেচনা 
করি, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই 
ক্ষত ভুজঙ্গের ম্যায় বিপক্ষচতুরঙগ দল আমাদের সৈচ্যের ক্রমপরাক্রমে 
আক্রান্ত হইয়াও তাহার গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব 
হেত্রাতঃ! আইস আমরা এ সকল সাগরযান ভশ্মসাৎ করিবার আশায় 

জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর পারে যাই।” ভাশম্বরকিরীটা হেক্টর 

ভ্রাতার এইরাপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হে,পলিহ্যন়! তুমি এ 

কি কহিতেছ? স্বজন্মভূমির রক্ষাকাধ্ধ্য এত দুর পর্য্যস্ত শুভ, ও কর্তব্য 
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কার্ধ্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাজুখ হওয়৷ উচিত নয়” 
বীরঘ্বয় এইরাপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলপতির 
গরসজাত নরদেবাকৃতি রহী সপাঁদন ত্ববলে সিংহনিনাদে রণক্ষেত্রে প্রবেশ 

"করিলেন! যেমন মৃগেন্দ্র কোন পর্ব্বতকন্দরে বহুদিন অনশনে উম্মত্তপ্রায় 
হইয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইয়া বক্রশূৃঙ্গ বৃষপালকে দুর হইতে দেখিতে 
পাইলে পালদলের ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দে অবহেল! করিয়। বৃষসমুহকে 
আক্রমণ করে এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় না, 

সেইরূপে রিপুকুলমার্দন সপাঁদন রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের 

পদচালনে ধূলারাশি আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল। 

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈড। পর্ববতশৃঙ্গ হইতে গ্রীক্দলের প্রতিকুলে 

এক প্রবল বাত্যা বহাইলেন। অনেকানেক বীর অকালে সমরশায়ী 

হইলেন । মহাযশাঃ হেকৃটর কালরাত্রিরূপে শক্রদলের মধ্যে উপস্থিত 

হুইলেন। এবং তাহার বর্ম হইতে কালাগ্রিতেজ বাছিরহইতে লাগিল। 

প্রীকসেন। সভয়ে পোতাভিমুখে ধাবমান হইল। * * 

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ জমাগু। 
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